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INFORMAÇÕES

ICONOGRAFIA CHAMPAGNAT

Quero aproveitar a oportunidade que me oferece “Cadernos Maristas” 
para informar acerca do tesouro que nossos Arquivos encerram quanto à 
Iconografia sobre o P. Champagnat. Creio tratar-se de tesouro escondido que 
precisa ser conhecido para ser apreciado em seu justo valor.

Quero também estimular não tanto a produção, quanto a conservação, o 
incremento, a sistematização, a informação do que existe em Roma e nas 
Províncias e igualmente, por que não? convidar à realização de alguns 
trabalhos sobre o tema.

No ano passado, motivado pelo curso que denominamos “Patrimônio 
Espiritual Marista”, se me apresentou a ocasião de tomar contato com a 
Iconografia Marista; nunca supus que existisse material tão abundante e 
variado a respeito. Tive também de procurar informação sobre essa 
Iconografia no “Bulletin de 1’Institut”. Isso me fez vislumbrar a quantidade 
de obras que existem e das quais temos apenas notícia ou referência 
insignificante.

O MATERIAL ICONOGRÁFICO

Embora ignore a existência de qualquer trabalho sobre a Iconografia 
Marista, alguém se deu a pena de organizar o material existente nos Arquivos.
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Esse material se poderia classificar cm dois grandes grupos:

a) Material iconográfico promovido ou realizado pela Administração 
Geral, desde as origens até a Beatificação. São cinco volumes de fotografias. 
Mais adiante daremos a relação desse material, com sua respectiva referência.

b) Material iconográfico realizado nas Províncias. São três grossos 
volumes de fotografias muito diversas em tamanho e qualidade. Trata-se da 
mais variada produção iconográfica, desde a pintura até a filatelia ou placa 
comemorativa em praça ou rua de grande ou pequena cidade. Esse material 
está classificado por países e Províncias e possui um número de identificação.

O RETRATO OFICIAL

O centro da Iconografia Marista é ocupado pelo Retrato Oficial do P 
Champagnat, realizado pelo Sr. RAVERY, pintor de Saint-Chamond.

É um quadro a óleo sobre tela. Foi feito imediatamente depois da morte 
do Fundador. Representa-o sentado cm sua cadeira de braços, revestido de 
batina, sobrepeliz e estola. Na mão direita segura o crucifixo de profissão. 
Sobre o fundo superior direito aparecem os dados do retratado. Ressalta sua 
palidez, mas não está nada desfigurado. O rosto conserva os traços que lhe 
eram característicos: aquele ar de bondade e dignidade que lhe deram, 
durante a vida, ascendência sobre as pessoas, (cf. Bullctin de 1’Institut, T. 29, 
p. 262).

Algo de sua história

Inicialmemte, o quadro foi exposto c venerado em 1’Hermitage. Em 
1858, na transladação da Casa Generalícia para Saint-Genis-Laval, foi junto 
com as demais coisas.

O quadro desapareceu com a “grande sacudida” da Lei Combes, que 
expulsou da França as Congregações, em 1903. O Ir. Magnénie levou o 
quadro para Carmagnola (Itália). Em 1937, foi para Grugliasco.

Em 1934, o Secretário Geral, Ir. Gão Emílio, no “Bulletin de 1’Institut ”, 
n. 95, publicou um artigo sobre o quadro e a fotografia do original. Como 
resultado, apareceram dois quadros iguais: o original, em Carmagnola, e um 
segundo, de que não se tinha notícia, em Saint-Genis-Laval. (cf. Bulletin, T. 
29, p. 262).
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ICONOGRAFIA CHAMPAGNAT

O Ir. João Batista, na biografia do P. Champagnat, fala de um postulante 
que, pelo ano de 1826, chega a THermitage, onde o Padre estava 
convalescendo, para solicitar-lhe a admissão ao noviciado. O P. Courveille, 
que exercia as funções de Superior, descreve-lhe a vida marista tão dura, que 
chega a desanimr o jovem. A cena termina quando o P. Champagnat, que 
presenciara tudo em silêncio, anima o postulante. Trata-se do Ir. Bento 
(Deville), que entra no noviciado. Mais tarde, agradecido ao Padre 
Champagnat, por meio da família, paga ao Sr. Ravery, uma cópia do quadro 
do Padre Champagnat, feito em 1840. Essa cópia o Irmão a conservou 
consigo até o momento de sua morte trágica. Como, nos últimos anos de vida, 
o Irmão residisse em Saint-Genis-Laval, o quadro ficou lá. (cf. Bulletin, T. 29, 
p. 262).

Atualmente, esses dois quadros-retrato do Padre Champagnat estão 
separados: o primeiro, o oficial, na capela dos Superiores, na Casa Generalícia 
de Roma; o segundo, encomendado ao mesmo Sr. Ravery pelo Ir. Bento 
(Deville), no quarto do P. Champagnat, em 1’Hermitage.

ETAPAS DA ICONOGRAFIA CHAMPAGNAT

Tratando-se de historiar a Iconografia Champagnat, podemos dizer que, 
desde a morte do P Champagnat - visto que antes não se havia realizado 
absolutamente nada - a produção iconográfica foi crescendo e 
incrementando-se ao longo dos anos. Esse desenvolvimento não foi uniforme, 
mas obedeceu a impulsos e a momentos de grande motivação.

Os fatos que fundamentalmente contribuíram para desenvolver a 
iconografia são: a introdução da Causa de Beatificação e Canonização em 
Roma, a celebração do Centenário da Fundação do Instituto e da Morte do P. 
Champagnat, a Beatificação e o Bicentenário de seu Nascimento. Esses fatos 
exerceram tanta influência na produção iconográfica, que, a partir deles, é 
possível determinar etapas.

Podemos falar de cinco períodos da Iconografia Champagnat:

1. DA MORTE À INTRODUÇÃO DA CAUSA (1840-1896)

O ponto de partida da Iconografia, podemos dizer com propriedade, foi 
o momento da introdução da Causa de Beatificação e Canonização do P.
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Champagnat, em Roma. E certo que a produção iconográfica nasceu quando, 
logo após a morte de nosso Padre Fundador, o Sr. RAVERY imprimiu na tela 
os traços da sua personalidade humana c espiritual. Dois exemplares do 
mesmo autor testemunham o fato. Entretanto, essa ação de tanta importância 
não desencadeou nenhum processo iconográfico significativo naquele 
momento. Essas duas obras-chave de nossa iconografia permaneceram, para 
os Irmãos, como elementos decorativos e de veneração.

O verdadeiro processo de produção de imagens e de manifestações, 
sempre mais variadas e diversificadas, começou a partir da introdução da 
Causa, em Roma.

2. DA INTRODUÇÃO DA CAUSA ATÉ O CENTENÁRIO DA 
FUNDAÇÃO (1896-1917)

Continua a produção de imagens e manifestações iconográficas. 
Entretanto, pode se dizer que o fato da celebração do Centenário não 
impulsiona demais. Trata-se mais de seguir um processo iniciado no período 
anterir. A celebração do Centenário da Fundação contribui a incrementar as 
motivações.

Se algo se pode destacar, seria o começo de maior diversificação 
iconográfica, em que a escultura começa a desenvolver-se com maior decisão.

3. DO CENTENÁRIO DA FUNDAÇÃO AO DA MORTE (1917-1940)

Nesse período, seguindo o Processo iniciado em 1896, se vislumbra 
sempre mais claramente a Beatificação e, por isso dá-se grande incremento à 
produção iconográfica. Característica dessa época seria a grande 
diversificação, não a grande produção.

Já não se trata somente da pintura, mas há grande variedade de outras 
manifestações: cerâmica, vitrais, monumentos escultóricos, placas comemo
rativas. Ao mesmo tempo, fora da França, começa a celebração do 50? 
aniversário da fundação das Províncias que, no fim do século passado e início 
deste, começaram sua caminhada marista. Esse fato motiva novo impulso para 
a Iconografia Marista.
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ICONOGRAFIA Cl IAMPAGNAT

4. DO CENTENÁRIO DA MORTE À BEATIFICAÇÃO (1940-1955)

E o ápice do processo. O grande momento em que a iconografia se 
diversifica e a produção transborda. Em todas as Províncias há grande 
profusão de manifestações iconográficas, algumas de grande valor artístico.

A pintura atinge grande desenvolvimento com autores como: F. Conti, T. 
Ridolfi, Barberis, Bizzotto, Bossaert, Santini, entre os mais célebres.

Também verifica-se grande incremento na diversificação. Por ocasião da 
Beatificação do P. Champagnat, se lhe dedicam capelas, altares, estátuas, 
vitrais.

5. DA BEATIFICAÇÃO AO BICENTENÁRIO DO NASCIMENTO 
(1955-1989)

Esse período se caracteriza pela universalização da Iconografia Champag
nat. Pode se dizer que aquilo que chegou aos Arquivos, vindo das Províncias, 
é uma parte mínima. Sabemos que nelas existe grande variedade de obras 
produzidas nos períodoa anteriores.

Característica digna de nota é a grande diversidade e variedade de estilos 
e técnicas na pintura e nas demais manifestações artísticas.

Eis os artistas que conseguiram grande desenvolvimento em nível 
universal: Gregorio Domíngues (Goyo), em pintura; J. Bossaert, em gravura; 
J. Santamarta, em cerâmica vidrada e relevo.

A TEMÁTICA ICONOGRÁFICA

Percorrendo rapidamente a Iconografia Champagnat, nota-se esponta
neamente uma série de temáticas que os artistas plasmaram em obras:

O tema EDUCACIONAL é abundante na iconografia. Marcelino 
Champagnat aparece em muitas ocasiões rodeado de crianças, adolescentes, 
jovens a quem mostra a figura de Maria. Esse é o tema mais freqüente, não só 
na pintura, mas também na escultura, nos vitrais e relevos.
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Ao lado do tema educacional genérico, haveria que destacar a temática 
CATEQUÉTICA. Champagnat aparece ladeado de crianças a quem ensina o 
catecismo, geralmente marial.

O tema MARIAL é também dos mais procurados pelos artistas. 
Normalmente vai associado ao tema educacional, como acabamos de ver. O P. 
Champagnat mostra às crianças a imagem de Maria, oferece-lhe um ramalhete 
simbólico ou então se dirige a ela em atitude orante.

Champagnat SACERDOTE e FUNDADOR, temática frequente nos 
primeiros momentos (recordemos o retrato de Ravery): revestido de batina, 
mantéu e, às vezes, com sobrepeliz e estola. Certas ocasiões, aparece tendo 
nas mãos o livro das Regras. Outras vezes, esses elementos característicos vão 
associados a outros, por exemplo, tem o livro debaixo do braço e mostra o 
caminho a um jovem ou a um grupo de meninos.

Champagnat MODELO para os Irmãos. E representado num ambiente 
de aula: o Irmão aparece ao fundo, com todos os elementos característicos da 
pedagogia Champagnat, por exemplo, as frases sobre as paredes recordando a 
oração, a presença de Deus, Maria.

Outra temática digna de nota é a UNIVERSALIDADE da missão do 
Irmão Marista. Aludindo à conhecida frase “Todas as dioceses do mundo 
entram em nossos planos”, aparece o P. Champagnat rodeado de crianças de 
diversas raças. Essa temática se incrementa sobretudo à medida que o 
Instituto amplia suas fundações e as torna cada vez mais universais.

RELAÇÀO DAS OBRAS ICONOGRÁFICAS DOS ARQUIVOS

Exporemos, a seguir, apenas uma parte do que existe nos Arquivos, não 
a mais abundante certamente, mas a que se refere à promoção feita pela 
Administração Geral, desde os primeiros momentos até a Beatificação.

Ficaria ainda uma parte relativa às Províncias, também muito limitada, 
pois consta que existe muito mais.

Cada unidade vai acompanhada de um número. As diversas partes desse 
número devem ser entendidas assim: O n. 194 se refere à identificação como 
documento do Arquivo. O número seguinte é o 1, quando se refere à 
promoção feita pela Administração Geral, ou o 2, quando se refere à 
promoção iconográfica das Províncias. O número que vem depois da barra (/), 
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ICONOGRAFIA CHAMPAGNAT

normalmente é de três algarismos: o primeiro se refere ao número do álbum, e 
os seguintes, às reproduções. E preciso saber que a mesma imagem pode ter 
várias interpretações e aplicações.

ÁLBUM Nr 1:

1. Original de RAVERY. (194.1/1).

2. Variantes do anterior. (194.1/112 e ss.).

3. Estudo fotográfico realizado em Lião, pelo ateliê PIERRE-BENITE. 
Apresenta ligeiras variantes em relação ao anterior. (194.1/114).

4. Estudo fotográfico de GÉRARD LACOTE. (194.1/115).

5. Estudo fotográfico UNIVERSELLE, Lião. Apresenta poucas variantes 
sobre o de RAVERY. (194.1/121).

6. Estudo fotográfico MARMAND, realizado em Saint-Genis-Laval, Lião. 
Variantes: os olhos aparecem mais abertos e concentrados. (194.1/122).

7. Fotogravura L. DEMAN. Apresenta algumas variantes: rosto mais 
arredondado. (194.1/131).

8. O anterior foi utilizado com diversas aplicações, em tamanho e formato 
estampa: lembrança das Bodas de Ouro da Promoção 1845-1895, feito à 
mão e firmado pelo Ir. Teofânio. (194.1/132).

9. Aplicações no reverso, como lembrança aos Benfeitores do Instituto. 
(191.1/133).

10. Estudo fotográfico realizado pelo Ir. LE LIEURE, Roma. Em formato 
estampa de 7 x 11,5 cm, o mesmo modelo, utilizado como lembrança 
para rezar pelos Benfeitores do Instituto. (194.1/141).

11. Variantes das anteriores. (194.1/145).

12. Estudo fotográfico de RAPHAEL ROYER e C. CHOL. Realizado em 
Saint-Etienne. Trata-se de uma variante de RAVERY: os olhos mais 
abertos e com um livro na mão. (194.1/151).

13. Estudo fotográfico de L. PERRIN, Lião. Aplicação: para a promoção da 
obra do Juvenato entre os Benfeitores do Instituto. Alguns aparecem 
firmados pelo Cardeal de Bonald. (194.1/161).
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14. Litografia de SAINT-COME, Lyon. Variantes de RAVERY, com o rosto 
mais arredondado. (194.1/171/02).

ÁLBUM N 7 2:

15. Pintura a óleo, em tela de 75 x 100 cm, do pintor CAPPARONE. O P. 
Champagnat de batina e mantéu, tendo na mão esquerda um crucifixo 
que contempla, e a mão direita sobre o peito. No fundo, à esquerda, 
sobre a mesa, uma estátua de Maria, um caderno e o terço. O quadro foi 
realizado por motivo da introdução da Causa de Beatificação do P 
Champagnat, em Roma. Baseia-se no modelo apresentado por RAVERY, 
com algumas variantes. (194.1/2la).

16. Cópia do anterior, pintura a óleo, em tela de 75 X 100 cm, de autor 
desconhecido, possivelmente um Irmão australiano. (194.l/121a/03 a 
194.1/21a/07).

17. Variantes do anterior para diversos fins: recordação do 2? Noviciado, 
oração ao P. Champagnat pelas vocações. (194.1/21b).

18. Aplicação do anterior, em formato estampa, 10 X 13 cm, como 
recordação da Vestição. (194.1/2lb/02).

19. Diversas aplicações do modelo anterior. (194.1/2lb/03 a 194.1/2lb/09).

20. Fotogravura em preto-e-branco, realizada por BENZIGER, Suíça, 
(194.1/22a).

21. Aplicações do modelo BENZIGER: orações ao P Champagnat pelas 
vocações, consagração do P. Champagnat a Nossa Senhora de Fourvière, 
etc. (194.1/22a/02 a 194.1/22a/12).

22. Variante do anterior, com leve correção nos cabelos. Trata-se de um 
estudo fotográfico. (194.1/23/01).

23. Diversas aplicações do modelo 194.1/23/01: orações, resumo da vida do 
P. Champagnat, a obra do juvenato, orações para obter a Beatificação do 
P. Champagnat, etc. (194.1/23/02 a 194.1/23/18).

24. Combinação dos modelos anteriores com ligeiros retoques. Estudo 
fotográfico de autor desconhecido. Seguem variantes aplicadas a diversos 
fins: resumo da vida do P. Champagnat, orações. (194.1/24).

25. Quadro pintado a óleo. Está na Casa Generalícia de Roma, na Sala de 
Publicações. Precisa completá-lo. (194.1/25).
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26. Diversas aplicações do anterior. Estudo fotográfico de LOUIS DEMAY, 
Lons-le-Saunier. (194.1/25/02 e ss.).

27. Guache de 15 X 20 cm, em relação com os quadros anteriores, com 
algumas variantes, por exemplo, o rosto mais arredondado. (194.1/26).

28. Aplicações do quadro anterior: orações ao P. Champagnat para obter 
vocações, oração para obter a Beatificação do P Champagnat, em 
diversas línguas. (194.1/26a/02 a 194.l/26a/12).

29. Aplicações: oração para obter a Beatificação do P. Champagnat, em 
diversas línguas. (194.l/26b/01, 02 e 194.1/26c/01 a 09).

30. Aplicações: lembrança da Profissão Religiosa. Há outros números com 
aplicações semelhantes. (194.l/26d/01,02).

31. Filatelia Champagnat, do Brasil. Utiliza a imagem do P. Champagnat do 
194.1/26. (194.1/26k/01).

ÁLBUM N® 3:

32. O ramalhete espiritual. O P. Champagnat aparece ajoelhado ante a 
estátua de Maria, sentada com o Menino nos braços, oferecendo-lhe um 
ramalhete espiritual, expresso com palavras sobre os votos e as virtudes 
maristas. Ao fundo aparece a janela de uma igreja, ambientando a cena. 
Colorido. (194.1/31/01).

33. Diversas aplicações do anterior: consagração de um Irmão Marista à 
Virgem, oração para pedir uma graça, lembrança do Jubileu de Prata, 
oração para obter a Beatificação. Tudo em várias línguas. (194.1/31/03 a 
194.1/31/13).

34. Variante do anterior. Em lugar da janela do fundo, aparece uma abóbada 
com a estátua do Sagrado Coração. Colorido. (194.1/32/01).

35. Aplicações do anterior, com algumas variantes: em preto-e-branco. 
(194.1/32/02 e seguintes).

36 Variante do 194.1/31/01. Substitui a estátua do Sagrado Coração por uma 
cortina na parede de fundo, à direita. Aplicações: máximas, benefícios 
concedidos aos Benfeitores do Instituto. (194.1/33/01).

37. Aplicações do anterior: dados sobre o Processo de Beatificação do P. 
Champagnat. (194.1/34/01).
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38. Variante do 194.1/31/01, em que a janela é florida. Colorido. A legenda 
está em italiano e não em latim, como nos anteriores. (194.1/34/02).

39. Variações dos 194/1/31, 32, 33, 34. Mudança dc posição de Maria c 
Marcclino, como se fosse o negativo dos anteriores; ambiente dc igreja 
gótica. Colorido. Os números seguintes são aplicações do mesmo. Seu 
autor: CONTI. (194.1/35/01).

40. Aquarela dc 50 X 35 cm, de BIZZOTTO. Maria está sentada, com o 
Menino sobre os joelhos, rodeada de uma nuvem. Marcclino 
Champagnat está à direita, de joelhos, mãos postas, revestido de sobre- 
peliz e estola. Ao fundo, sobre o dintel da porta, estão os elementos da 
legenda do ramalhete espiritual. (194.1/36).

ÁLBUM N/4:

41. Pintura a óleo, em tela dc 75 X 100 cm, dc A. DIES. Representa 
Marcclino Champagnat, rodeado de meninos com pasta e objetos de aula, 
em atitudes diversas. Marcelino mostra a imagem dc Maria c tem um 
livro na rnão esquerda. Ao fundo, aparecem os Irmãos Francisco, Luís 
Maria, João Batista e outros. Mais ao longe, há um Irmão com um grupo 
de crianças. Tudo cm ambiente de aula: crucifixo, mapa, etc. Colorido. 
(194.1/41).

42. Aplicações do anterior: oração para obter a Beatificação do P. Champa
gnat, cm diversas línguas. (194.1/4la/01 e ss.).

43. Guache em cartão, dc 20 X 34 cm, de autor desconhecido. O P. 
Champagnat, ladeado dc crianças, mostra a estátua de Maria. Veste 
batina e mantéu e tem um livro na mão esquerda. Ambientado em aula, 
com soalho colorido. (194.1/42).

44. Aplicações do anterior: orações diversas, relacionadas com M. Champa
gnat e cm várias línguas. Cor sépia. (194.1/42/01 c ss.).

45. Variante do anterior. Ambiente de sala dc aula, cor sépia. Possivelmente 
seja montagem dc impressão, acrescentando cores ao original. (194.1/43).

46. Aplicações do anterior: resumo da vida de M. Champagnat, em diversos 
idiomas. (194.1/43/01 a 04).

47. Retorna o motivo dc 194.1/41, em formato estampa, com contornos 
diversos e aplicações várias: lembrança do Segundo Noviciado, orações, 
etc. (194.1/44/01).
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48. Guache em cartão, de F. CONTI, de 21 X 33 cm. Colorido. Mesma cena: 
Champagnat com um grupo de crianças. Apresenta uma variante: a frase 
enquadrada: “Deus me vê”. (194.1/45).

49. Aplicações do anterior: oração para obter a Beatificação de M. 
Champagnat, oração das crianças ao Beato M. Champagnat, em vários 
idiomas. (194.1/45/01 e ss.).

50. Diversas aplicações do anterior: oração de um jovem a Maria. Motivo 
realizado por ocasião do Centenário da morte do P. Champagnat. (194. 
l/46a/02 e ss.).

51. Estudo fotográfico realizado por TESTA, Turim (Itália). (194.1/46a/05).

52. Pintura a óleo sobre cartão de 23 X 33 cm, de F. CONTI, 1954. 
Representa o P. Champagnat de batina e mantéu, com um grupo de 
meninos a quem mostra a estátua de Maria que aparece no fundo. E 
Nossa Senhora de 1’Hermitage. Um dos meninos segura um livro onde 
está escrita, em grossos caracteres, a Ave-Maria em latim. Foi realizado 
por motivo da Beatificação do P. Champagnat. (194.1/46k).

53. O mesmo modelo anterior, em formato e tamanho estampa, colorido e 
em preto-e-branco, com aplicações diversas: divulgação da Beatificação, 
oração ao Beato M. Champagnat, em vários idiomas. (194.l/46k/01 a 06).

ÁLBUM N°5:

54. Retrato oficial da Beatificação, de T. RIDOLFI, 1954. Apresenta o P. 
Champagnat de meio-corpo, com batina e mantéu, mãos entrelaçadas 
sobre o peito e um livro sobre o genuflexório. Cor sépia. Parece realizado 
sobre a evolução experimentada pelo de RAVERY através dos tempos. 
Rosto arredondado, cabelos tratados. (194.1/51).

55. O modelo anterior, em formato e tamanho estampa e em preto-e-branco. 
Trata-se de fotografia ou estudo fotográfico. (194.1/51/01).

56. Variantes do 184.1/51, em formato e tamanho estampa: sem relíquia, com 
relíquia e plastificado. (194.1/51/02 a 04).

57. Carvão de T. RIDOLFI. Possivelmente foi o esboço utilizado para reali
zar o 194.1/51. (194.1/51a).

58. Carvão ovalado de T. RIDOLFI, do modelo 194.1/51. (194.1/51b).
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59. Aplicações do mesmo: oração ao Beato M. Champagnat, nas 4 línguas 
oficiais do Instituto. Os números seguintes apresentam mais aplicações. 
(194.1/51/05 a 09).

60. Pintura a óleo sobre madeira compensada, de 52 X 62 cm, de M. 
SANTINI, 1961. Apresenta um retrato do P. Champagnat. Foi realizado 
por ocasião da Beatificação e se acha atualmente na galeria dos Supe
riores, na Casa Generalícia de Roma. (194.1/1/52).

61. Estudo fotográfico do modelo anterior, realizado por MULDER. Dois 
modelos com ligeiras variantes. Em preto-e-branco. (194. l/52a/01 e 02).

62. Cópia do modelo anterior, desenhado a bico-de-pena, por um artista de 
Buenos Aires, Argentina. (194.1/52b)

63. Vários autores com diversas técnicas. (194.1/53/01 e ss.).

64. Retrato do P. Champagnat, do Ir. J. BOSSAERT, empregando técnica 
especial. (194.1/54).

65. Variante do anterior, em preto-e-branco. (194.1/54/01).

ÁLBUMN.°6:

66. Ilustrações realizadas por F. CONTI, para uma Vida Ilustrada do P. 
Champagnat. Recolhe os momentos mais importantes. Amostras em 
preto-e-branco. O original encontra-se no corredor da grande escadaria 
da Casa Generalícia de Roma. (194.1/61/01).

A chama sobre o berço de Marcelino. (194.1/61/01).

A catequese com a maçã. (194. l/61/03a).

Os Fundadores da Sociedade de Maria. (194.1/61/04).

O coadjutor Marcelino chega a La Valia. (194.1/61/07).

A catequese em La Valia. (194.1/6l/08a, b, c).

O “Lembrai-vos” na neve. (194.1/61/10).

Os primeiros missionários na Oceania. (194.1/61/11).

A Missa na capela do bosque. (194.1/61/12).
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Champagnat cm aula com um Irmão. (194.1/61/17).

A Beatificação de M. Champagnat (191.1/61/19).

Concluo esta apresentação do material iconográfico de nossos Arquivos 
com a única pretensão de haver proporcionado uma informação sobre o 
tema. Oxalá possa ser útil e contribua para conhecer um pouco melhor nosso 
Beato Padre Fundador.

Aproveito também para agradecer a resposta dc algumas Províncias que, 
no ano passado, enviaram material iconográfico. O de algumas, material de 
primeira qualidade. Muito obrigado.

Irmão Fernando Hinojal
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ARQUIVOS CHAMPAGNAT

Relação detalhada dos documentos concernentes a M. Champagnat, 
existentes em nossos Arquivos.

As datas são apresentadas assim: ano, mês, dia. Abreviaturas: AN - 
Arquivos Nacionais de Paris; Rase. = Rascunho de carta; Ch. = Champagnat; 
Desp. = Despesa; Frc. = Ir. Francisco; Fotoc. = fotocópia; C. = Carta

110 = Correspondência ativa

111 = Cartas aos Irmãos 

111.01 1823-12-01 C. ao Ir. Jean-Marie, Saint Symphorien sur Coise.
111.02 1830-01-21 C. ao Ir. Barthélemy, Ampuis.
111.03 1830-08-05 C. ao Ir. Antoine e coirmãos, Millery.
111.04 1830-09-10 C. ao Ir. Antoine, Millery.
111.05 1831-01-03 C. ao Ir. Barthélemy, Ampuis.
111.06 1831-02-04 C. aos Irmãos Antoine e Gonzague, Millery.
111.07 1831-11-01 C. ao Ir. Barthélemy, Saint Symphorien d’Ozon.
111.08 1839-03-10 C. ao Ir. Avit, Pélussin.
111.09 1833-11-03 C. ao Ir. Alphonse, Mornant.
111.10 1833-11-10 C. ao Ir. Antoine, Millery.
111.11 1834-06-03 C. ao Ir. Dominique, Charlieu.
111.12 1834-ll-o4 C. ao Ir. Antoine, Millery.
111.13 1834-11-23 C. ao Ir. Dominique, Charlieu.
111.14 1835-01-09 C. ao Ir. Antoine, Millery.
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111.15 1835-07-13 C. ao Ir. Théophile, Marlhes.
111.16 1835-08-24 Circular: convocação ao retiro.
111.17 1836-01-19 Circular: felicitações de Ano-novo.
111.18 1836-08-28 C. ao Ir. Francisco, N.-D. de 1’Herm., chegada a Paris.
111.19 1836-12-21 C. ao Ir. Antoine, Milleret.
111.20 1837-01-01 Circular de felicitações pelo Ano-novo.
111.21 1837-01-.. Circular de envio da Regra.
111.22 1837-03-19 C. ao Ir. Euthyme, Ampuis.
111.23 1837-07-05 C. ao Ir. Denis, Saint Didier-sous-Rochefort.
111.24 1837-08-04 C. ao Ir. Apollinaire, Saint-Paul-Trois-Châteaux.
111.25 1837-08-12 Circular: organização das férias.
111.26 1837-11-25 C. ao Ir. Sylvestre, La Côte-Saint-André.
111.27 1837-12-12 Circ. C. do P. Servant a caminho da Oceania.
111.28 1834-01-, . C. ao Ir. Antoine, Millery, autoriz. viagem Ir. Théophile.
111.29 1838-01-05 C. ao Ir. Denis, S. Didier-sous-Rochefort.
111.30 1838-01-10 C. ao Ir. Francisco, Notre-Dame de 1’Hermitage.
111.31 1838-01-25 C. ao Ir. Francisco, Notre-Dame de l’Hermitage.
111.32 1838-02-04 C. ao Ir. Francisco, Notre-Dame de l’Hermitage.
111.33 1838-02-24 C. ao Ir. Francisco, Notre-Dame de 1’Hermitage.
111.34 1838-03-07 C. ao Ir. Francisco, Notre-Dame de 1’Hermitage.
111.35 1838-03-12 C. ao Ir. Francisco, Notre-Dame de 1’Hermitage.
111.36 1838-03-13 C. ao Ir. Francisco, Notre-Dame de 1’Hermitage.
111.37 1838-03-15 C. ao Ir. Francisco, Notre-Dame de 1’Hermitage.
111.38 1838-03-18 C. ao Ir. Hilarion, Boulieu.
111.39 1838-03-22 C. ao Ir. Francisco, Notre-Dame de 1’Hermitage.
111.40 1838-03-24 C. ao Ir. Antoine, Millery.
111.41 1838-04-12 C. ao Ir. Francisco, Notre-Dame de 1’Hermitage.
111.42 1838-05-20 C. ao Ir. Francisco, Notre-Dame de 1’Hermitage.
111.43 1838-06-07 C. ao Ir. Francisco, Notre-Dame de 1’Hermitage.
111.44 1838-06-20 C. ao Ir. Francisco, Notre-Dame de 1’Hermitage.
111.45 1838-06-23 C. ao Ir. Francisco, Notre-Dame de 1’Hermitage.
111.46 1838-08-12 C. ao Ir. Victor, Viriville.
111.47 1838-08-12 C. ao Ir. Théodoret, Ampuis.
111.48 1838-08-21 Circular para anunciar a data das férias.
111.49 1838-12-05 C. a um Irmão para chamá-lo de sua família.
111.50 1838-12-10 C. ao Ir. Denis, Boulieu.
111.51 1838-12-28 C. ao Ir. Domonique, Charlieu.
111.52 1839-01-13 Circular: agradecimento pelos benefícios, Ir. Pacôme.
111.53 1839-02-14 C. ao Ir. Dominique, Charlieu.
111.54 1839-02-23 C. ao Ir. Basin, Saint-Paul-en-Jarret.
111.55 1839-03-23 C. ao Ir. Anaclet, Saint-Didier sur Rochefort.
111.56 1839-07-20 C. a um jovem Irmão para ajudá-lo a superar dificuldades.
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111.57 1840-01-10 Circular: organização das “conferências”.
111.58 1840-02-04 Circular: morte do Ir. Pascal, adiamento das “Conferênc.”.
111.59 1840-03-14 Circular: falecimento do Ir. Jean-Pierre.

112 = Cartas ao P. Mazelier, de Saint-Paul-Trois-Châteaux
112 .01 1836-05-08 Envio de 4 Irmãos; união dos dois Institutos.
112.0 2 1836-07-. . Nova proposta de união.
112.03 1836-11-0? Convite a uma visita; união; agradecimento.
112.04 1837-02-23 Resposta a 2 cartas; reenvio de Irmãos; agradecimentos.
112.05 1837-04-24 Recomenda-lhe Irmãos; agradecimentos; notícias.
112.06 1837;07-26 Viagem contrariada; resultado do sorteio.
112.07 1837-08-06 Diretivas a respeito dos Irmãos confiados a ele.
112.08 1837-09-28 Resposta; agradecimento; projeto de união.
112.09 1837-12-13 Envio de novo contingente; autorização legal.
112.10 1838-07-16 Informações sobre um ex-Irmão; diversas notícias.
112.11 1838-08-08 Anúncio da chegada de 2 Irmãos; agradecimentos; notícias.
112.12 1839-07-21 Anúncio da chegada do Ir. Raphael; agradecimentos.
112.13 1839-10-06 Irmãos Apollinaire e Gérasime; notícias.
112.14 1835-06-,. Engajamento de 4 II; desejo de encontro; agradecimentos.
112.15 1839-10-20 Envio I. Gérasime; situaç. I. Apollinaire; agradecimentos.

113 = Cartas a diversas pessoas
.113.01 1929-04-11 C. ao Prefeito Desrautours de Chaulieu, Montbrison.
113.0 2 1831-08-29 C. ao Sr. Labrosse Pierre, Ranchal.
113.03 1835-01-22 C. a um pároco que pede Irmãos.
113.04 1834-01-28 C. ao Rei Luís Filipe, Paris, pedindo a autorização.
113.05 1834-09-08 C. ao P. Cholleton Jean, vigário Geral, Lião.
113.06 1835-03-29 C. ao P. Colin Jean-Claude, Belley.
113.07 1835-05-03 C. ao Deputado Lachèze Désiré, Loire.
113.08 1836-10-.. C. ao P. Douillet Ferréol, La Côte-Saint-André.
113.09 1836-09-28 Convite para a bênção da nova capela.
113.10 1837-08-05 C. ao P. Cholleton, Vigário Geral, Lião.
113.11 1837-11-22 C. a Dom De Pins Gaston, Lião.
113.12 1838-03-16 C. à cunhada Champagnat Clermondon, Marlhes.
113.13 1838-05-27 C. a Dom Pompallier Jean-Baptiste, Oceania.
113.14 1838-07-25 C. ao P. Cholleton Jean, Vigário Geral, Lião.
113.15 1840-02-22 C. ao P. Pradier, Le Puy.
113.16 1840-03-02 C. ao P. Pradier, Le Puy.
113.17 1834-02-,. C. ao P. Rossary Jean-Baptiste, Saint-Paul-en-Jarret.
113.18 1838-05-. . Rase, aos Administr. do Orfanato de Saint-Etienne, Loire.
113.19 1837-11-.. C. ao Prefeito do Loire, Jayr Hippolyte, Montbrison.
113.20 1837-11-.. C. a um funcionário: dispensa do serviço militar.
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113.21 1837-11-. . C. ao Secr. da Prefeit., Levet Henri, Montbrison, Loire.
113.22 1833-07 . . C. a Dom Devie Alexandre, bispo de Belley.
113.23 1832-08-. . C. à Madre Saint-Joseph, Belley (cópia de APM, seção Ch.).
113.24 1838-02-03 C. ao Arcebispo de Lião (cópia de AAL, dossiê FM).
113.25 1838-02-20 C. ao Ministro Salvandy, Paris (cópia AN, F. 17 12476).
113.26 1838-04-11 C. ao Ministro Salvandy, Paris (cópia AN).
113.27 1838-04-21 C. ao Minstro Salvandy, Paris (cópia AN).
113.28 1835-04-30 C. ao Deputado Ardaillon Jacques-Marie, Paris (cópia 

AN).
113.29 1839-10-19 L ao Sr. Dugas Victor, St-Chamond (cópia arq. família).

120 = Correspondência passiva

121 = Cartas de Irmãos
121.01 1831-01-12 C. do Ir. Etiennc, Bourg-Argental.
121.02 1833-05-03 C. do Ir. Luís Maria, Lião.
121.03 1836-01-10 C. do Ir. Maurice, Bourg-Argental.
121.04 1836-08-11 C. do Ir. Jean-Pierre, Ampuis.
121.05 1836-12-29 C. do Ir. Luís Maria, La Côte-Saint-André.
121.06 1837-02-11 C. do Ir. Luís Maria, La Côte-Saint-André.
121.07 1837-05-26 C. do Ir. De la Croix, Semur-en-Brionnais.
121.08 1839-12-14 C. do Ir. Paul, Genas.
121.09 1838-04-25 C. do Ir. Pierre-Marie, Saint-Genest-Malifaux.
121.10 1838-11-23 C. do Ir. Luís Maria, La Côte-Saint-André.
121.11  Pedido de 6 Irmãos.
121.12 1840-03-16 C. do Ir. Barthélemy, Saint-Symphorien-d’Ozon.

122 = Cartas de Colin Jean-Claude
122.01 1826-12-05 União; prosperidade; felizmente terminado com Cour- 

veille.
122.02 1828-04-07 Convite a ir a Belley; agradecimentos.
122.03 1828-05-22 Espera de sua visita; encontro com Dom Tcrraillon.
122.04 1830-02-13 Dom Devie acha necessário estatutos aprovados.
122.05 1830-10-22 Sentimentos após a eleição; conselhos; aprovação La Côte.
122 .06 1831-11-07 Valor das contradições; caso de Valbenoitc.
122 .07 1831-12-31 Pedido eleger sup. do grupo lionês, processo a seguir.
122 .08 1832-02-03 Eleição do superior adiada; I. Maristas e I. de São José.
122 .09 1832-04-08 Acordo com Cattet para Valbenoitc; I. S. José em Belley.
122.10 1833-06-24 Dom Devie pede 2 Irmãos; enviar projeto de Regra.
122.11 1834-09-04 Espírito de fé e de abnegação; ISJ; Ordem Terceira.
122.12 1835-01-07 Notícias; diretivas para os ISJ em l’Hermitage.
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122.13 1835-01-17 I. dc S. José: hábito, formação, noviciado em Grange- 
Payre.

122.14 1835-10-03 (C. não a Ch., mas a um noviço dos ISJ em l’Hermitage).
122.15 1836-04-11 Aprovaç. dos Padres por Roma; Regra; anúncio de visita.
122.16 1836-06-24 Eleição Sup. Geral; C. de Mazelier; noviciado dos 

Padres.
122.17 1837-03-01 Pacientar com Douillet; a ruptura seria nefasta.
122.18 1837-03-15 a) C. de Séon: receber seu velho pai entre os idosos,

b) C. de Colin: dar informações a Depéry, que vai a Paris.
122.19 1837-06-22 Pedido de notícias; recomendação; cuidar da saúde.
122.20 1837-08-09 Ocupar-se mais do espirit. que do mater.; data do retiro.
122.21 1837-10-12 Resultado da entrevista com Douillet; pedido de Irmãos.
122.22 1837-10-19 Pedido de Irmãos para Belley; recomendações; coloca

ções.
122.23 1837-10-27 Qualidades do Ir. pedido; observações pessoais.
122.24 1838-01-10 Pedido de orações para a escolha dos missionários.
122.25 1838-07-14 Diretivas a respeito de certos Irmãos.
122.26 1840-02-29 Propriedade de St.-Didier-sur-Chalaronne; IM e ISJ.
122.27 1840-04-24 Como vai a saúde; providências se vier a morrer.
122.28 .... -03-01 Ir. Paulin; P. Besson; contrato de Sociedade.
122.29 1836-11-16 Bênção da casa de Lião; contrato dc Sociedade.
122.30 1839-02-22 Repreensão por não ter enviado Irmãos a Verdelais.

123 = Cartas do P. Courveille
123.01 1826-01-03 Aos Irmãos: pedido de orações pela cura do P. Champa

gnat.
123.02 1826-06-04 Impressões da Trapa; deseja-se que retorne para 

l’Herm.?
123.03 1826-09-29 Visita para regularizar os assuntos temporais.

124 = Cartas do Vigário Geral Cattet, Lião
124.01 1827-12-10 Autorizações; relíquias; indulgência plenária; Charlieu.
124.02 1829-09-12 Autorizações concedidas, restrição para Pompallier.
124.03 1829-09-31 Comunicaç. decisão do Conselho, precisões para Char

lieu.
124.04 1830-02-18 Novo pedido de autorização legal; escolas-modelo.
124.05 1830-02-25 O Bispo se ocupa da autor, legal; enviar ajuda a Rou- 

chon.
124.06 1830-03-30 Rouchon; poderes concedidos; Irmãos para Vienne.
124.07 1830-05-24 Felicitações; encorajamentos; a aprovação legal pronta.
124.08 1830-12-18 Aprovação como Superior da Sociedade de Maria.
124.09 1831-09-16 Nomeações de Fontbonne, Bourdin, Chanut.
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124.10 1832-11-30 Enviar dossiê ao Bispo, Paris; cilada da Universidade.
124.11 1832-12-05 Aproveitar da Autorizaç. real dos Irmãos dc St. Viateur.
124.12 1832-12-06 Anulação da C. anterior: não ver Querbcs.
124.13 1837-05-07 Pedido insistente para uma fundação em Perreux.
124.14 1827-08-27 Pároco de Argentière pede Irmãos; mudar Dir. de Neu- 

ville.

125 = Cartas do P. Mazelier
125.01 1835-05-26 Rase.: encantado pelo projeto de união; aceita Irmãos.
125.02 1835-06-14 Chegam os 4 Irmãos; enviem-me seu projeto de união.
125.03 1837-09-20 Envia cópia da carta do ministro (texto dessa carta).
125.04 1838-04-03 Volta de Paris? Boas notícias?; envio do Ir. Mourgue.

126 = Cartas de Dom Pompallier
126.01 1832-05-02 Pêsames morte do Ir. Anselme; nova missão de Beaujo- 

lais.
126.02 1833-02-14 Entendimentos com Decour; pedido particular; Sr. Forest.
126.03 1833-08-18 Diversas notícias; visita esperada cm Lião.
126.04 1834-04-25 Motins em Lião, todos ilesos, agradecer; legado Mornant.
126.05 1835-11-13 Projeto missão da Oceania; Pompalier voluntário.
126.06 1835-12-29 Votos de ano-novo; confessor dos Irmãos; oferta remédio.
126.07 1836-02-17 Aprovaç. romana à vista; preparativos para a missão.
126.08 1836-06-10 Notícias da estada em Roma; recomendações.
126.09 1836-10-09 Preparativos da partida; assuntos confiados ao P Ch.
126.10 1836-12-10 De Le Havre; esforços em Paris para a autoriz.; despedida.

127 = Cartas do P. Douillet
127.01 1834-07-17 Notícias dos Irm. de La Côte: Irm. prometidos à diocese.
127.02 1834-09-14 Pedido de Irmãos para Sasscnage; notícias de La Côte.
127.03 1835-05-23 Pedido dc Noviciado cm La Côte; providências para isso.
127.04 1835-06-04 Novos pedidos para enviar Irmãos à diocese de Grenoble.
127.05 1835-06-14 Declaração solene de fidelidade aos compromissos.
127.06 1836 02-03 Pedido de Irmãos para um noviciado.
127.07 1836-02-04 Envio de noviços pobres; recusa de noviciado em La Côte.
127.08 1837-04-23 Relações com os P. Maristas; notícias da escola.

128 = Cartas de Bispos
128.01 1837-01-07 De Dom Devie, Belley: noviciado de Saint-Didier.
128.02 1837-02-07 De Dom Devie, Belley: autorização legal; casa St.-Didier.
128.03 1833-05-21 De Dom Trousset d’Héricourt B., Autun.
128.04 1837-10-11 De Dom Devie A., Belley: Irmãos para Thoissey e 

Nantua.
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128 .05 1837-11-13 De Dom Bonnel, Viviers: autoriza Irmãos em La Voulte.
128 .06 1838-04-21 De Dom Bonald L., Le Puy: Irmãos para Craponne.
128 .07 1838-05-22 De Dom Bonald L., Le Puy: Craponne antes de Tence.
128 .08 1838-07-28 De Bruillaard, Grenoble: Irmãos para S. Lattier.
128 .09 1838-09-02 De Dom Bruillard, Grenoble: ordem de preferência.
128.10 1839-01-04 De D. Devie, Belley: apresentar estatutos de La Mennais.
128.11 1840-05-24 De Dom Trousset d’Héricourt B., Autun: Vauban.
128.12 1840-02-21 De Dom Latour d’Auvergne, Arras: pedido de docu

mentos.
128.13 1840-06-04 De D. Trousset d’Héricourt, Autun: Irmãos para Digoin.
128.14 1838-08-29 De D. Devie A., Belley: autorização iminente; St.-Didier.
128.15 1832-12-06 Cópia da C. de D. De Pins: autorizaç.; assinar estatutos.

129 = Cartas de diversas pessoas

129.01 1823-09-15 Do Prefeito Clérimbert, Saint-Symphorien-le-Château.
129.02 1828-08-25 Do Secretário da Prefeitua de La Loire.
129.03 1828-09-01 Do Sr. Trippier, Neuville.
129.04 ................. Do P. Bourdin, SM: retido pelo Vigário Geral Cattet.
129 .05 1833-01-24 Do P. Chanu, SM: propõe seu sobrinho para l’Her- 

mitage.
129.06 1833-05-10 Do Pároco Verdier, de Bourg-Argental.
129.07 1833-10-06 Do Pároco Artru, de Péaugres.
129.08 1834-07-11 Do Pároco Gillibert, de Saint-Genest-Malifaux.
129.09 1834-07-17 Do Pároco Gérin, de Saint-Symphorien-d’Ozon.
129.10 1835-03-11 Do Pároco Rossat, de Saint-Jean de Lião.
129.11 1835-06-09 Do Pároco Roche, de Saint-Didier sous Rochefort.
129.12 1835-06-26 Do Pároco Menaide, de Saint-Nizier, Lião.
129.13 1835-09-02 Do Pároco Vial, de Pélussin.
129.14 1835-09-07 Do Prefeito Quantin, de Genas.
129.15 1835-09-07 Do Pároco Artru, de Péaugres.
129.16 1835-02-27 Do Irmão Paul, Sain-Paul-Trois-Châteaux.
129.17 1835-10-05 Do Prefeito Dorielle, de Pélussin.
129.18 .... -09-02 Do Pároco Koenig, de Genas.
129.19 1836-01-18 Do Vigário Geral Cholleton, Lião.
129.20 1836-01-23 Do Pároco Delorme, de Mornant.
129.21 1836-07-12 Do Pároco Béraud, de Semur-en-Brionnais.
129-22 1836-07-20 Do P. Forest, SM, Superior de La Favorite, Lião.
129-23 1836-08-26 Do Pároco Balmon, de Saint-Martin-la-Plaine.
129.24 1836-11-04 Do Pároco Madinier, de Saint-Didier-sur-Chalaronne.
129.25 1836-12-03 Do Pároco Madinier, de Saint-Didier-sur Chalaronne.
129.26 1836-12-22 Do Prefeito Preynat, de Sorbiers.
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129.27
129.28
129.29
129.30
129.31
129.32
129.33
129.34
129.35
129.36
129.37
129.38
129.39
129.40
129.41
129.42
129.43
129.44
129.45
129.46
129.47
129.48
129.49
129.50
129.51
129.52
129.53
129.54
129.55
129.56
129.57
129.58
129.59

129.60
129.61
129.62
129.63
129.64
129.65
129.66
129.67

1837-02-20 Da Viúva Ranvier (da família Saunier), Lião.
................. Do Pároco Page, de Digoin.
1837-03-10 Do P. Rigaud, SJ, La Louvesc.
1837-04-05 Do Prefeito Quantin, de Genas.
1837-04-26 Do Pároco Moine, de Perreux.
1837-07-06 Do Pároco Dumas, d’Usson-en Forez.
1837-08-19 Do P. Fontbonne, SM, Saint-Louis, USA.
................. Do Pároco Mione, de Perreux.
1837-09-11 Do P. De la Rochette (para a paróquia de Lapalud).
1837-09-11 Da Viúva Ranvier (da família Saunier), Lião.
1837-10-10 Do Vigário Béraud, de Semur-en-Brionnais.
1837-10-12 Do Pároco Bois, arcipreste de Saint-Symphorien-d’Ozon.
1837-10-23 Do Pároco Michaud, de Thoissey.
1837-11-02 Do Prefeito Cadillon, de Saint-Didier-sous-Rochefort.
1837-11-06 Do P. Rigaud, SJ, La Louvesc.
1837-11-10 Do Sr. Tripier, Curis-au-Mont-d’Or.
1837-11-14 Do Pároco Lafay, de Firminy.
1837-11-17 Do Sr. Génissieu F°, gerente do sindicato, Terre-Noire.
1837-11-18 Do Prefeito Quantin, de Genas.
1837-11-29 Do Sr. Génissieu F°, gerente do sindicato, Terre-Noire.
1837-12-05 Do Pároco Moine, de Perreux.
1838-01-09 Do Pároco Millerand, de Semur-en-Brionnais.
1838-03-09 Do Pároco Millerand, de Semur-en-Brionnais.
1838-04-18 Do Pároco Debelay, de Nantua.
1838-06-20 Do Ir. Anaclet, Superior Geral dos Lassalistas.
1838-07-03 Do Vigário Hector, de Saint-Lattier.
1838-09-04 Do funcionário Libersat, Paris.
1838-10-27 Do Pároco Dorzat, de Roches-de-Condrieu.
1838-10-01 Do Prefeito Vallas, de Péaugres.
1838-10-25 Do Pároco Cussier, de Viriville.
1838-10-25 Do P Chanut, SM, Verdelais.
1838-10-25 Do Pároco Lafay, de Firminy.
1838-10-31 Do Pároco Dorzat, de Roches-de-Condrieu;

C. que acompanha: do Sub-inspetor Chatales, Vienne.
1838-12-23 Do Prefeito Bartholey, de Mornant.
1838-12-.. Do Pároco Dorzat, de Roches-de-Condrieu.
1839-01-05 Do Vigário Hector, de Saint-Lattier.
1839-01 15 Do Sub-prefeito de Vienne, Isère.
1839-02-01 Do Pároco Dorzat, de Roches-de-Condrieu.
1839-03-06 Do P. Chanut, SM, Verdelais.
1839-05-09 Do Pároco Sallanon, de Craponne.
1839-05-3 1 Do Vigário Hector, de Saint-Lattier.
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129.68 1839-10-06 Do Pároco Revol, de Bougé-Chambalud.
129.69 1839-10-09 Do Pároco Balmon, de Saint-Martin-Ia-Plaine.
129.70 1839-11-05 Do Pároco Gaucher, de Chavanay.
129.71 1839-11-11 Deliberação do Conselho Municipal de Craponne.
129.72 1839-11-27 Do Pároco Gaucher, de Chavanay.
129.73 1839-12-09 Do Pároco Revol, de Bougé-Chambalud.
129.74 1839-12-12 Do Vigário Hcctor, de Saint-Lattier.
129.75 1839-12-22 Do Pároco Revol, de Bougé-Chambalud.
129.76 1839-12-27 Do Pároco Maniouloux, de Cheylard.
129.77 1840-01-05 Do Pároco Artru, de Péaugres.
129.78 1840-04-22 Do Pároco Debelay, de Nantua.
129.79 1840-05-11 Do Pároco Page, de Digoin.
129.80 1840-05-23 Do Pároco Page, de Digoin.
129.81 1840-06-10 Do Pároco Page, de Digoin.
129.82 1840-06-15 Do Pároco Fusticr, de Saint-Félicien.
129.83 1828-11-06 Do Pároco Rouchon, de Valbenoite.
129.84 1839-12-30 Do Adjunto Dufour, da Prefeitura de Valbenoite.
129.85 1836-12-24 Do Sr. Mondelert, Lião.
129.87 1837-10-20 Do Pároco Chaumont, de Anse.

130 = Escritos diversos do P. Champagnat

131.01
131.02
131.03
131.04
131.05

1812-01-19 Resoluções.
1815-05-03 Resoluções.
................. Regulamento das férias.
1821-........ Regulamento de vida.
1820-10-12 Resoluções.

132.01 Caderno da minuta de regra e rascunhos de cartas.
132.0101 Tradução da Regra da Sociedade de Jesus, cap. 1-4 (15 páginas).
132.0102 Estatutos dos Irmãos de Maria, esboço: observações (6 páginas).
132.0103 Rase, ao Pároco Caumette, de Mèze.
132.0104 Rase, ao P. Douillet.
132.0105 Lista de 12 Irmãos sorteados para o serviço militar.
132.0106 Rase, ao Pároco de Viriville.
132.0107 Rase, ao Pároco de Chavanay, abril de 1834.
132.0108 Rase, ao Deputado Ardaillon, 14 de abril de 1834.
132.0109 Rase, ao Ir. Cassiano.
132.0110 Interrogatório antes da tomada de hábito.
132.0111 Pedido ao Prefeito por Ardaillon (2 esboços).
132.0112 Rase. Resposta a Frain, Vigário Geral e Superior do Seminário.
132.0113 Rase, ao Prefeito de Sorbiers.
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132 .0114 Rase, ao Vigário Geral, 3 p. (cf. C. 44, p. 118).
132 .0115 Rase, ao Vigário Geral (cf. C. 45, p. 120).
132.0116 Rase, ao Pároco de Neuville.
132.0117 Rase, ao Prefeito.
132.0118 Rase, ao Prefeito (a respeito de Sebastien Frécon, d’Ampuis).
131.0119 Rase, à Rainha Marie-Amélie (3 páginas).
132.0120 3 minutas de cartas ao Rei (cf. C. 68, p. 167).

132.10 = Livro de Contas de 1’Hermitage, para as despesas de 1826 a 1841: as 
páginas estão numeradas de 132.1001 a 132.1172.

132.1173 Rase, ao Dir. Arquillière, E. Normal de Montbrison (C. 64).
132.1174 Rase, (destinatário desconhecido) pedindo a data de exame.
132.1175 Rase, ao Dir. Arquillière, E. Normal, dc Montbrison (C.64).
132.1176 Rase, a Dom De Pins (C. 56).
132.1177 Rase, ao Prefeito de Saint-Symphorien (C. 22b).
132.1178 Lista de colocações, 21 casas.
132.1179 Lista de 24 Irmãos (nela não figuram os Irmãos Louis e Laurent).
132.1180 Conta do marceneiro Arnaud e outras.
132.1181 Dons recebidos e despesas alimentares.
132.1182 Rase, ao Prefeito de Feurs (C. 21).
132.1 183 Condições para ser dispensado do serviço militar.
132.1184 Diversas desp.
132.1185 Diversas desp.
132.1186 Diversas desp.
132.1187 Rase, ao Prefeito de Saint-Symphorien (C. 22a).
132.1188 7 dc agosto dc 1826: Extrato do que devemos.
132.1189 Conta do que mc é devido ou meus outros recursos.
132.1190 Lista numerada de nomes de pessoas ou dc lugares.
132.1191 Conta de Patouillard.

132.20 = Livro dc Contas para depósitos e receitas.
132.2001 2005 Cinco pág. de receitas, sendo duas escritas por Courveille.
132.2006 Rase, a um vizinho (C. 18).
132.2007 2009 Rascunho de uma parte do regulamento.
132.2010 Os dez mandamentos próprios dos Irmãos de Maria.
132.2011 Rascunho da regra: capítulo 17.
132.2012 Esboço da regra: capítulo terceiro: exercícios de piedade.
132.2013 Esboço da regra: capítulo quarto: mortificação e humilhação.
132.2014 Esboço da regra: maneira de como os Irmãos devem recrear-se.
132.2015 Esboço da regra: capítulo sexto: com as pessoas de fora.
132.2016 2104 Receitas para a Casa de 1’Hermitage.
132.2105 Lista de pessoas que devem dinheiro.
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132.2106 - 2108 Lista de Irmãos que ainda devem.
132.2109 Rase, ao P. Courveille (C. 2).
132.2110 Rase, ao P. Superior Gardette (C. 3).
132.2111 Rase, a um Vigário Geral de Lião (C. 4).
132.2112 Rase, ao Pároco de Neuville (C. 5).
132.2113 Rase, a Dom De Pins (C. 6).
132.2114 Rase, ao Vigário Geral de Lião, Barou (C. 7).
132.2115 Rase, ao Prefeito de Bourg-Argental (C 8).
132.2116 Rase, aos Párocos de Annecy e Savoie (C. 9).
132.2117 Rase, ao Vigário Geral de Lião, Cattet, 18-12-1828 (C. 11).
132.2118 Lista de nomes de Irmãos.
132.2119 Rase, ao Prefeito Preynat, de Sorbiers (C. 73B e A).
132.2120 Quantias que diversos estabelecimentos devem.
132.2121 Rase, ao Pároco de Charlieu (C. 13B).
132.2122 Rase, ao Pároco de Charlieu (C. 13A).

132.30 = Caderno-rascunho que serviu tanto a Ch. como a seus sucessores; os 
diversos textos se sobrepõem.

132.3001 Ch.: Contas: Ir. Augustin; Ir. Geotge; Monier.
132.3002 Frc.: Certificado de boa conduta para Francisco Bonin.
132.3003 Ch.: Desp. Aubert Cl.de St.-Paul; Aubert P. de Boisset; Bonnefoix.
132.3004 Frc.: Rase, a um ex-Ir. que reclama utensílios e outros objetos.
132.3005 Ch.: Ch.: desp. Civier E; Cossange M.; Dantogne J.; Fleury J.
132.3006 Frc.: Rase, a um mano de um Irmão gravemente enfermo.
132.3007 Ch.: Desp. Furet J.-B. e J.; Girard J.; Gratallon A.; Marconnet M.
132.3008 Frc.: Rase, a respeito do Ir. Berard, gravemente enfermo.
132.3009 Ch.: Desp.. Monier A.; Bruet J.; Ponset G.; Vertore J.-P; Vassal A.
132.3010 Ch.: Desp. Verot B.; Payre J.-M.
132.3011 Ch.: mercadoria recebida.
132.3012 Ch.: ordem de inscrição para a fundação de 8 estabelecimentos.
132.3013 Ch.: Desp.. Pinçonet J.; Bolant A.
132.3014 Recebido assinado Rand.
132.3015 Lista de nomes.
132.3016 Ch.: Rase, ao Vigário Geral (C. 30).
132.3017 Ch.: Recebido para o ano de 1822.
132.3018 Ch.: Compra de materiais.
132.3019 (?): Rase, respondendo a um pedido de Irmãos (Vaison?).
132.3020 Ch.: Desp.. Saby M.; Dion P.; Exquis B.
132.3021 Ch.: Desp. Villelonge J.; Roche B.-Cl.; pensão.
132.3022 Ch.: Desp. Dion Pierre.
132.3023 Ch.: Desp. Poinard Cl.; Sabot P; Robert P; Ruard J. Cl.
132.3024 Ch.: Desp. Fournéron P: Brunon J.-B.; Joseph; Nolin.
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132.3025 Ch.: Desp. Fara J.; Pause J.-L.
132.3026 Ch.: Desp. Praire J.; Rivat J.L.
132.3027 Ch.: Desp. Dumas Etienne de Besset.
132.3028 Ch.: Desp. Pároco de Boulieu; Despinasse A.; Pároco de Tarantaise.
132.3029 Ch.: Desp. a iábrica; Dard; Séjoubard; Extier Cl.; Duranton G.
132.3030 Frc.: Nota do que pode custar a mudança do rio.
132.3031 Frc.: Lista de nomes de pessoas.
132.3032 Frc.: Rase, para reclamar dinheiro a um Ir. Diretor.
132.3033 Frc.: Rase, a Antoine Didicr, para reclamar atrasos de pagamentos.
132.3034 Ch.: Desp. sobrinho do Ir. Stanislas; Souchon P.
132.3035 Frc.: Rase, para reclamar dinheiro para o noviciado de Champi- 

gnat.
132.3036 Ch.: Desp. CouturierJ.; CouturierJ.-J., aprendiz de marceneiro.
132.3037 Ch.: Desp. Vialaron A.; Frc.: exercícios do dia.
132.3038 Ch.: Desp. Souchon P.; Mercier J.-M.
132.3039 Frc.: Rase, rerreclamando dinheiro a Souvignct para Champignat.
132.3040 Ch.: Desp. Salanon Mat. 14-10-1824; Saive e Robert; Monier Ant.
132.3041 Frc.: Início da conferência sobre o amor.
132.3042 Frc.: Conferência sobre a meditação, em 9 páginas com espaços.
132.3043 Ch.: Início de uma saudação de boas-vindas ao Bispo.
132.3044 Ch.: Ordem dos estabelee. a formar: Chavanay, Cerdon; Bessamorel.
132.3045 Ch.: Rase, à senhorita Fournas (C. 27).
132.3046 Ch.: Desp. Saive; Monteiller; plano para o conselho deliberativo.
132.3047 (?): Desp. de Vialleton, de 1834 a 1841.
132.3048 (?): Lista de noviços que ainda devem pagar.
132.3049 (?): Distribuição dos Irmãos por dormitórios.
132.3050 Frc.: Rase, ao P. de Conliège, Jura, abril 1844 (cf.RCLA,l,p.550).
132.3051 (?): Desp. 6 páginas.
132.3052 Ch.: Rase, ao Sr. Ardaillon (C. 50).
132.3053 Frc.: Rase, a respeito da instalação de um pisão.
132.3054 Ch.: Lista de Irmãos.
132.3055 Frc.: Rase, aos pais de um Ir. para reclamar atrasos no pagamento.
132.3056 Ch.: Desp. do mês de dezembro de 1823.
132.3057 Ch.: Desp. de janeiro, fevereiro, março de 1924.
132.3058 Ch.: Espécie de índice, em ordem alfabética.
132.3059 Frc.: Rase, ao Pároco de Cublize a respeito de Chavany Cl.-M.
132.3060 Frc.: Rase.-modelo de um jovem religioso para convidar a segui-lo.
132.3061 Frc.: idem.

132.40 = Livro de lembranças; sumários: 57 páginas.
132.4001 Diversas observações a fazer aos Irmãos (p. 1-2).
132.4002 Ordem a seguir nos enterros dos membros da Sociedade.
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132.4003 Observações a fazer aos Irmãos.
132.4004 Atribuição de nome de religioso, na vestição dos postulantes, 1835.
132.4005 Observações sobre diversos pontos particulares (p. 7-9).
132.4006 Os que merendam; os que desejam fazer votos.
132.4007 Atribuição de nome de religioso, na vestição dos postulantes.
132.4008 Notas, observações escritas diariamente (p. 12-14).
132.4009 Advertências a fazer (p. 15-17).
132.4010 Decisões tomadas ou a se tomar em conselho (p. 18 e 20).
132.4011 Encomenda de tábuas e travessas para construção, 1836 (p. 19).
132.4012 Atribuição de nome religioso, na vestição dos postulantes (p. 20).
132.4013 Elementos da regra (p. 22-229).
132.4014 Negócios a resolver; avisos a dar (p.30-31).
132.4015 Listas dos II. propostos para os votos perpétuos ou temporários.
132.4016 Assuntos a tratar em conselho; avisos a dar (p. 37).
132.4017 Lista de postulantes admitidos à vestição (p. 38).
132.4018 Frc.: Notas, observações, precisões a respeito da regra.
132.4019 Observações, notas diversas (p. 52, 56, 57).
132.4020 Frc.: Observações a respeito dos estabelecimentos (p. 54 e 53).

132.50 = Projeto de regra (22 páginas).
132.5001 Introduç. e Cap. Io: Finalidade do Instituto dos Irmãos Maristas.
132.5002 Cap. 2o: Espírito de comunidade que deve reinar nesse Instituto.
132.5003 Cap. 3o: Dos exercícios de piedade.
132.5004 Cap. 4o: Da mortificação.
132.5005 Cap. 5o: Maneira de os Irmãos se recrearem.
132.5006 Cap. 6o: Maneira de os Irmãos se comportarem com as pessoas.
132.5007 Cap. 7o: Maneira de os Irmãos serventes se comportarem.
132.5008 Cap. 8o: Do trabalho manual: maneira de santificá-lo.
132.5009 Cap. 9o: Do regulamento do dia.
132.5010 Cap. 10°: Dos exercícios do domingo.
132.5011 Cap. 11: Das refeições e de como tomá-las.
132.5012 Cap. 12: Dos votos (somente das condições de admissão).

132.60 = Regulamento da casa-mãe dos Irmãos de Maria.
132.6001 Introdução, necessidade e vantagens da regra.
132.6002 Exercícios diários, maneira detalhada de fazê-los (15 páginas).
132.6003 Regulamento particular da semana (uma página).
132.6004 Notas: recomendações a serem feitas aos Irmãos.

132.61 = Projeto de regra; esboços de instruções; notas.
132.6101 Sumário de coisas a fazer.
132.6102 Regulamento da casa-mãe dos Irmãos de Maria.
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132.6103 Notas para uma instrução sobre a obediência.
132.6104 Notas de uma instrução sobre a direção espiritual.
132.6105 Notas sobre a humildade.
132.6106 Projeto de artigo da regra sobre a vocação.
132.6107 (outro autor): regulamento para o fim do dia (2 paginas)
132.6108 Circular para anunciar as férias, 12 de agosto de 1837 (C. 132).
132.6109 (outro autor): Maneira de praticar o regulamento (4 páginas).
132.6110 Horário do noviciado.
132.6111 Exercícios do dia.

132.70 = Projeto de regulamento e de estatutos.
132.7001 Projeto de regra e de estatutos dos Irmãos de Maria (.p. 1-6).
132.7002 Projeto de regulamento dos Irmãos de Maria (p. 7-24).
132.7003 Extratos da “Imitação de Jesus Cristo” (p. 24-26).
132.7004 Instrução sobre a direção espiritual (p. 26-28).
132.7005 Projeto de regra concernente ao Irmão Diretor (p. 28-31).
132.7006 Projeto de regra concernente às relações exteriores (p. 29).
132.7007 Projeto de regra concernente ao Ir. Diretor Visitador (p. 31-32).
132.7008 Ordem das diversas funções (p. 34-35).
132.7009 (outro autor): Apêndice à regra, 1841 (4 páginas).
132.7010 (outro autor): Horário do dia.
132.7011 Lista de Irmãos propostos para a vestição.

132.80 = Contas; fragmentos de regra e de regulamentos.
132.8001 Notas sobre Aubert Ant., endereço; Berlier Cl., casamento.
132.8002 Saldo dos estabelecimentos: Chavanay (p. 1-2, 33).
132.8003 a u Borg-Argental (p. 3-4, 35).
132.8004 a « Saint-Sauveur (p. 5-6, 40).
132.8005 <c a Boulieu (p. 7-8, 39).
132.8006 a « St.-Symphorien-le-Ch. (p. 9-10).
132.8007 IC a Charlieu (p. 11-12, 31).
132.8008 a a Vanosc (p. 13).
132.8009 « a Ampuis (p. 14).
132.8010 « a Mornant (p. 15, 28).
132.8011 « a St.-Paul-en-Jarret (p. 16, 27, 29).
132.8012 « u Neuville (p 17, 37).
132.8013 <c a Lavalla (p. 18).
132.8014 u u Valbenoite (p. 19, 22).
132.8015 a « St.-Symphorien-d’Ozon (p. 20-21
132.8016 « a Feurs (p. 23).
132.8017 « u Tarentaise (p. 25).
132.8018 « a Millery (p. 26).
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132.8019 Estabelecimentos que devem a 1’Hermitage (p. 41).
132.8020 Irmãos que ainda não acabaram de pagar seu noviciado (p. 43-44).
132.8021 Início de instrução sobre a Assunção de Maria (p. 46-48).
132.8022 Sumário de coisas a resolver (p. 49-51).
132.8023 Despesas do mês de julho de 1838 (p. 52-53).
132.8024 Compras concernentes à construção dos enfermos (p. 55-56).
132.8025 Contas dos salários dos pedreiros (p. 57-58).
132.8026 (outro autor): Finalidade do Instituto (3 páginas).
132.8027 (outro autor): Mobiliário pedido para os Irmãos (p. 83-81).
132.8028 Apresentaç. dos Estatutos para a aprovação legal, 15-01-1828.
132.8029 (outro autor): Regulamento para as férias (p. 76-75).
132.8030 (outro autor): Estatutos e condições para a fundação de escolas.
132.8031 Cópia de uma carta a respeito de Dariès.
132.8032 Condições de admissão e cerimônia dos votos.

132.90 = Esboço de conferência.
132.9001 Conferência sobre a santificação do domingo.
132.9002 Esboço de conferência sobre a oração.
132.9003 Observações diversas.
132.9004 Instrução sobre a morte do pecador.
132.9005 Esboço: Ia conferência: a confissão e o exame.
132.9006 Esboço: 2a conferência: a contrição.
132.9007 Esboço: 3a conferência: a santificação.
132.9008 4a conferência: sobre o dever dos pais e mestres.
132.9009 Avisos a dar para o retiro.
132.9010 Eleição do Diretor Geral.
132.9011 Fragmento de regra: a regularidade.

133.1 - Carnê de bolso: sumário para diversos assuntos.
133.101
133.102
133.103
133.104
133.105
133.106

Os que pagaram ou ainda devem (um ou dois nomes por páginaj 
Missas a celebrar, pagas.
Livros novos.
Pessoas que pagaram ou que ainda devem.
Objetos indulgenciados.
Contas a registrar; coisas a fazer.

134 = Escritos sobre folhas ou cadernos separados.
134 .01 Notas pessoais de retiro.
134.02 Sermão sobre o inferno, texto n. 1 (23 páginas).
134.03 Sermão sobre o inferno, texto n. 2 (19 páginas).
134.04 Sermão sobre o inferno, texto n. 3 (10 páginas).
134.05 Sermão sobre o inferno, texto n. 4 (12 páginas). 
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134.06 Conferência sobre os novíssimos, Io esboço (3 páginas).
134.07 Conferência sobre os novíssimos, 2o esboço (3 páginas).
134.08 Conferência sobre os novíssimos, 1“ texto (10 páginas).
134.09 Conferência sobre os novíssimos, 2o texto (10 páginas).
134.10 Conferência sobre os novíssimos, 3o texto (4 páginas).
134.11 Sermão para a festa de Todos os Santos (5 páginas).
134.12 Sermão sobre o fim do homem (4 páginas).
134.13 Dois inícios de sermão sobre a morte (6 páginas).
134.14 Como aproveitar as orações das Quarenta Horas (10 páginas).
134.15 Discurso sobre a impureza, início (2 páginas).
134.16 Sermão sobre o perdão das injúrias, plano (2 páginas).
134.171 Sermão sobre o perdão das injúrias, início (2 páginas).
134.172 Sumário de assuntos a transmitir.
134.18 Sobre a gula e a embriaguez, questionário (2 páginas).
134.19 Exortação antes de receber a santa comunhão (1 página) 134.20 

Instrução sobre o sacram. da penitência: Io a contrição (6 páginas).
134.21 Instrução sobre o sacram. da penitência: 2o a confissão (4 páginas).
134.22 Instr. sobre o sacr. da penit.: 3o satisfação e absolvição (3 pág.).
134.23 Instrução sobre o sacramento da penitência (6 páginas).
134.24 A confissão: qualidades, preparação, contrição, satisfação.
134.25 Sermão sobre o adiamento da conversão (31 páginas).
134.26 Sermão sobre a conversão pelo sacramento da penitência.
134.27 Sermão sobre a recaída no pecado (2 páginas).
134.28 Sermão sobre a necessidade de corresponder à graça (7 páginas).
134.29 Sermão sobre a santificação do domingo (2 páginas).
134.30 Sermão sobre a santificação do domingo (3 páginas).
134.3 1 Notas para um sermão sobre o amor de Deus (3 páginas).
134.32 Fragmento de sermão sobre a gratidão (3 páginas).
134.33 Conferência sobre a oração do rosário (5 páginas).
134.34 Conferência sobre a devoção do rosário (8 páginas).
134.35 Sobre a Aprescnt. de Jesus no templo e a Purific. de Maria (8 pág.).

135 .01 Imagem de 1? com. de Poyeton A.; ordem de procissão do Corpo de 
Deus.

135.02 Situação da casa-mãe e dos estabelecimentos.
135.03 Entrega do Instituto a Colin J.-Cl., superior, 18-09-1837.
135.04 Lista de colocações dos Irmãos, 1839.
135.05 Deposição numa altercação entre Courbon e Epalle, 06-10-1839.
135.06 Obediência para os Irmãos Juste e Amós, 25-10-1839.
135.07 3 cópias do Testamento Espiritual, 18-05-1840.
135.08 Inventário dos objetos que ficaram numa casa.
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140 . = Documentos relativos à pessoa de Champagnat M.

140 .01 Fotocópias das atas de nascimento e de batismo.
140 .02 Cópia manuscrita, em papel timbrado, do atestado de óbito.
140 .03 Fotocópia do registro dos óbitos: a página referente a Champagnat M.
140 .04 Cópia manuscrita da morte e da sepultura.
140 .05 Riscamento da lista eleitoral e do Júri por motivo de falecimento.
140 .06 Passaporte para livre circulação entre St.-Martin-en C. e Paris.
140 .07 Passaporte para livre circulação entre Saint-Chamond e Paris (1838).

140.20 Quadro genealógico da família Champagnat-Chirat, datilografado.
140.21 Quadro da ascendência de Ch., segundo o Ir. Marie-Jubin, datilograf.
140.22 Quadro da ascendência paterna de Champagnat M., datilografado.
140.23 Quadro da ascendência materna de Champagnat M., datilografado.
140.24 Quadro da ascendência de Champagnat-Chirat, datilografado.
140.25 Quadro da ascendência de Champagnat-Chirat, datilograf. e diferente.
140.26 Quadro da ascend. de Champagnat-Chirat, datilogr. e mais resumido.
140.27 Lista dos filhos Champagnat, de 1613 a 1830, datilografada.
140.28 C. do I. Marie-Jubin ao Ir. Jean-Emile sobre a genealogia Champagnat.
140.29 Lista dos filhos Champagnat com “currículum vitae” (8 pp. datilogr.).
140.30 A família do B. M. Champagnat, quadro datilografado, cm espanhol.
140.31 A família do B. M. Champagnat, quadro manuscrito do Ir. Juán-Maria.
140.32 Declaraç. de revenda dos Bens Nacionais por Ch. J-B., 26-06-1795.
140.33 Manuscrito de ata de reunião, assinada por Champagnat J.-Baptiste.
140.34 2 fotoc. do extrato de estado civil: casamento Champagnat-Chirat.
140.35 Fotoc. das Atas do Cons. municipal, nomeando Ch. J.-B. escrivão.

141.01 1814-01-06 Certificado de recepção da tonsura.
141.02 1814-01-06 Certificado de recepção das ordens menores.
141.03 1814-01-06 Certificado de recepção do sub-diaconato.
141.04 1816-07-22 Certificado de ordenação sacerdotal.
141.05 1890-10-30 Extrato dos livros de ordenação e de vicariato, de Lião.
141.06 Lista de 52 padres ordenados em Lião com Ch. M.
141.07 1821-03-06 Autorização de benzer crucifixos, terços, etc., até mil.
141 .08 1821-03-26 Concessão de celebrar 3 missas semanais pelos mortos.
141-09 1827-07-19 Autorização de celebrar a missa na diocese.
141-10 1830-10-22 Autorização de pregar e confessar; prorrogações
141.11 1833-09-22 O altar da capela de l’Hcrmitage declarado “privilegiado”.
141.12 1836-06-07 Autorização de benzer e indulgenciar objetos de pie

dade.
141.13 1836-06-15 Autorização de benzer os escapulários do carmelo.
141.14 Fotoc. Caderno: notas dos seminaristas de Verrières.
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141.15
141.16
141.17

142.01
142.02
142.03
142.04
142.05
142.06
142.07
142.08
142.09
142.10
142.11
142.12

142.13
142.14
142.15
142.16
142.17
142.18
142.19
142.20
142.21
142.22
142.23
142.24
142.25
142.26
142.27
142.28
142.29
142.30
142.31
142.32
142.33

142.34

1839-11-28 Autorização de confessar e pregar na diocese de Autum.
1836-09-24 Fotoc. da emissão dos votos de Champagnat M.

Fotoc. de 8 páginas do registro paroquial de Lavalla, 
1819.

1824-05-13 Cópia da escritura do terreno Monteiller a Champagnat.
1825-05-25 Recibo de Monteiller a Champagnat-Courveille, 2.000 f.
1826-05-05 Recibo de Monteiller a Champagnat-Courveille, 3.000 f.
1824-07-03 Escritura de Thiollière-Laroche a Champagnat-Courveille 
1824-10-04 Escritura do terreno de Thoully a Champagnat-Courveille.
1825-12-13 Reconhecim. de dívida de Ch.-Courveille para Divonne.
1826-01-06 Fotoc. do testamento de Ch.-M. + fotoc. em negativo.
1826-02-14 Escritura do terreno de Bertholon a Ch.-Courveille.
1826-05-01 Fotoc. de constituição de renda a Petitain.
1826-10-05 Cessão dos direitos de Courveille s/ a propr. de 1’Herm.
1824-10-02 Obrigação de Champagnat-Courveille a Bonnard, 3.000 f.
1827-04-17 Desembargo de Bonnard a favor de Champagnat-Cour

veille.
1833-05-15 Fotoc. do testamento da Senhorita Fournas.
1829-08-24 Escritura do terreno de Ginot a Champagnat.
1833-09-12 Escritura do terreno de Ginot-Ravachol a Champagnat.
1834-06-12 Alienação de Chomat-Fayolle a Champagnat, 15.000 f.
1835.04-13 Fotoc. da escritura de Boiron Cl. a Champagnat.
1835-04-15 Fotoc. da escritura de Boiron Cl. a Champagnat.
1790-12-09 Fotoc. da doaç. da propried. de Boiron }. ao filho Claude.
1815-01-12 Fotoc. da cessão de bens de Boiron Elis. ao irmão Claude.
1836-02-28 Constituiç. de renda vitalícia de Champagnat a Boiron.
1836-04-07 Escritura do terreno de Parrin a Champagnat.
1836-04-11 Escritura do terreno de Roussier a Champagnat.
1836-04-11 Escritura do terreno de Fara a Champagnat.
1836-07-04 Escritura do terreno de Fara a Champagnat.
1837-10-26 Fotoc. da escritura de terreno de Champagnat a Crapanne.
1838-11-01 Arrendamento entre Douillet e Champagnat.
1839-01-01 Escritura de um terreno de Pathouillard a Champagnat.
1739-03-11 Fotoc. do contrato entre Royer de la Bastie e Champagnat.
1837-10-26 Fotoc. da escritura de terreno de Champagnat a Jaboulay.
1839-05-16 Fotoc. de cessão de terreno de Champagnat a Jaboulay.
1839-09-02 Fotoc. da declaraç. de não-crédito a favor de Champagnat.
1839-09-02 Fotoc. da declaraç. de não-crédito de Champagnat a 

Boiron.
1839-08-04 Fotoc. de escritura de propried. de Champagnat a 

Jaboulay.
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142.35 1841-04-30 Fotoc. de cópia de recibo de Rivat, etc. a Jaboulay.
142.36 1841-04-30 Fotoc. de recibo de Rivat e Cia. a Jaboulay.
142.37 1840-03-22 Fotoc. da ata de constituição de sociedade civil.
142.38 1840-03-22 Fotoc. da expediç. da ata de constituiç. de socied. civil.
142.39 1840-03-23 Fotoc. do testamento civil de Champagnat M.
142.401 1817-10-01 Fotoc. da escritura de Bonnair a Champagnat, Lavalla.
142.402 1825-04-14 Fotoc. do depósito da escrit. de Bonnair a Champagnat.
142.41 1837-09-18 Fotoc. da ata de entrega do ramo dos Irmãos a Colin.
142.42 1816-08-12 Poder de confessar, prorrogado 8 vezes até 06-06-1825.
142.431 1828-03-28 Ata de instituiç. de herdeiros universais: Séon, Rivat.
142.432 1833-06-30 Ata de instituiç. de herdeiros univers.: Rivat, Deville.
142.44 1839-04-25 Recibo cartorário por dinheiro da Senhora Delabar-

mondièrc.

143.01 1830-02-25 Estatutos dos Irmãozinhos de Maria, de St-Martin-en-
Coail.

143.021 1834-02-28 Estatutos modificados pelo Conselho Real.
143.022 1834-02-28 Outro manuscrito dos mesmos Estatutos.
143.023 1834-02-28 2 Fotoc. do manuscrito oficial dos estatutos (AN).

143.11 1825......... Situação da Congregação.
143.12 1837......... Situação da Congregação.
143.13 1838......... Lista do mobiliário de um estabelecimento de 3 Irmãos.
143.14 1837......... Lista dos Irmãos com o número de matrícula.
143.15 1836-10-.. Lista de emissão dos votos perpétuos.
143.16 1824-07-19 Prospecto do Estabelecimento dos. Irmãozinhos de 

Maria.

143.31 Fórmula de Promessas dos primeiros Irmãos.
143.32 1855........ Fotos e desenhos do hábito dos primeiros Irmãos.
143.33 1794-12-22 Fotoc. da Certidão de Nascimento de Granjon Jean-Marie.
143.34 1802-06-20 Fotoc. da Certidão de Nasc. de Odras (Audras) J.-Baptiste.

143.41 1800-05-10 Fotoc. da Certidão de Nascim. de Montagne Jean-Baptiste.
143.42 1816-10-29 Fotoc. da Certidão de óbito de Montagne Jean-Baptiste.
143.43 1816-10-30 Fotoc. da certidão de Sepultura de Montagne Jean- 

Baptiste.

143.50 ............... Imagem doada por Champagnat, como recompensa, em
Lavalla.

143.51   Imagem encontrada num livro de contas de Champagnat.
143.52 1838-01-15 Diário de Champagnat e Chanut da estada em Paris.
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143.53 1840-06-06 Cópia do anúncio da morte e dos funerais de Champagnat 
M.

143.54 1831-09-08 Cópia da Consagr. à SS. Virgem dos prim. Irmãos 
Maristas.

144.01 1863-09-25 Lembrança de um fato conservado numa família.
144.02 ................. Retificação a respeito da casa Donnet.
144.03 ................. Testemunho do Ir. Laurent sobre o Fundador + fotocópia.

145.01 1816-02-29 Ordenação real instituindo os Comitês de Vigilância.
145.02 1820-08-02 Ordenação real a respeito dos Comitês de Vigilância.
145.03 1824-04-08 Ordenação real a respeito dos Irmãos das Escolas Cristãs.
145.04 1828-04-21 Ordenação real modificando os precedentes.
145.05 1833-06-18 Lei Guizot sobre o ensino primário dos rapazes.
145.06 1833-12-09 Carta do Ministro aos Diretores sobre a aplicação da lei.
145.07 1834-03-21 Carta do Ministro aos Diretores sobre a aplicação da lei.
145.08 1850-01-11 Lei relativa aos professores comunais.

145.50   Lista das congregações autorizadas de 1803 a 1814.
145.51   Ordenações e decretos de autorização legal das congrcgaç.
145.52 1856-05-22 Fotoc. do quadro dos estabelecim. de instruç. gratuita.
145.53 1831......... Fotoc. das minutas da sessão do Cons. Geral s/ Lei

Guizot.

146.01 ................. Foto do memorial dos usos religiosos da par. de Marlhes.
146.02 ................. Foto do relatório sobre os limites da par. de Marlhes.
146.03 ................. Foto da lista dos paroquianos de Marlhes, por lugarejos.
146.04 ................. Lista dos párocos de Marlhes de 1640 a 1939.
146.05 1717 ss. Cópia de informações: os ascendentes Champagnat, 

Marlhes.
146.06 1950-09-19 Cópia dc informações: estado civil dos Champagnat.
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ESTUDOS

ESBOÇO DE INTRODUÇÃO CRÍTICA À VIDA 
DO P. CHAMPAGNAT

INTRODUÇÃO

Por ocasião do bicentenário do nascimento do P. Champagnat, a 
Administração Geral procedeu à reedição da Vida do Fundador, do Irmão 
João Batista, tendo o cuidado de não embaraçar o texto de notas demasiadas 
que pudessem sobrecarregar uma obra destinada a um público relativamente 
grande.

Apesar disso, me parece que uma introdução crítica, de uma vintena de 
páginas, teria sido necessária para uma obra que se tornou a peça-mestra de 
uma espécie de cânon dos escritos maristas das origens. Com efeito, à medida 
que esse tempo das origens se afasta, que o Instituto se universaliza e que a 
cultura muda, arriscamos de não compreender bem o contexto histórico e 
cultural em que tal obra foi redigida e, portanto, de cometer, na sua 
interpretação, contra-sensos e comentários deploráveis, que um mínimo de 
crítica histórica pode evitar em grande parte.

Esse método de introdução crítica das fontes históricas está, aliás, 
codificado há muito tempo, e bem sabemos que, na maioria de nossas bíblias, 
os próprios livros santos possuem tal tipo de introdução, absolutamente 
necessária para uma leitura justa.

Antes de tudo, convém situar o documento no contexto histórico de sua 
redação (o que, a meu ver, ainda não foi feito) e fornecer sobre o autor o 
máximo de informações. Assim, não se pode compreender bem a Vida do P 
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CHAMPAGNAT se não lembramos que foi publicada em 1856, ou seja, 16 
anos depois de sua morte, por um de seus primeiros discípulos, numa época 
em que sua fundação sofreu dura crise de crescimento, num mundo que 
começou a ser hostil para com ela. Mas precisemos tudo isso.

CAPÍTULO I
O IRMÃO JOÃO BATISTA, UM AUTOR MAL CONHECIDO

a) O que se escreveu a respeito dele?

Estivemos até agora tão absorvidos pelas origens do Instituto que ainda 
não dispomos de uma biografia científica do Irmão João Batista. É preciso, 
portanto, provisoriamente, contentar-nos com fontes e estudos que apenas 
podem ser balizas para uma biografia exaustiva.

Dispomos primeiramente, no IV tomo das Circulares (p. 239), da carta 
do Irmão Luís Maria, intitulada: “O Ir. João Batista ou a vocação fervorosa”. 
E um elogio ao defunto por parte de um homem que bem o conheceu e que 
cita certo número de suas cartas.

Encontram-se também algumas passagens sobre o Irmão João Batista nos 
“Annales de 1’Institut”, do Ir. Avit. Assim, quando o P. Champagnat sonha 
com Irmãos metade soldados (Edição de 1993, p. 142) é o Ir. João Batista que 
interpreta o sonho. Um pouco além, o Ir. João Batista é o herói de uma cena 
estranha que o Ir. Avit situa, provavelmente sem razão, em 1836 (Edição de 
1993, p. 180) (1).

"Entre os Irmãos Diretores, havia um a quem estimava muito e que, mais 
tarde, o biografou. Da parte dele, o Ir. Doroteu chamou esse Irmão e lhe 
disse: ‘Siga-me’. Chegados ao local, o Ir. Doroteu acrescentou: ‘O 
Reverendo Padre deseja que você desça à cloaca e que retire de lá o bezerro 
que foi lançado há dois dias’. O Ir. Diretor obedece sem replicar. Quando ia 
apanhar o animal em putrefação, o Ir. Doroteu lhe gritou: ‘Basta, o Padre 
quer só isso’. E o bom Irmão Diretor saiu, sem nada dizer, e foi se lavar. O 
piedoso Fundador depois o encarregou dos cuidados da cozinha durante 
todo o tempo das férias, não por necessidade, mas para exercitá-lo à 
humildade e à obediência”.

(1) Essa cena me parecería mais lógica em 1826, porque é o ano em que o Ir. João Batista é 
nomeado diretor em Neuville-sur-Saône, e o P. Champagnat talvez quisesse experimentar a virtude da 
humildade desse jovem diretor. Aliás, esse gênero de ordem, que se refere a uma concepção arcaica de 
obediência, me parece característica do P. Champagnat, ainda centrado numa espiritualidade muito 
monástica e sacrifical.
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O IV tomo (p. 284) de “Origines Maristes” apresenta uma ficha 
biográfica extremamente prática, e a obra intitulada “Nos Supérieurs” nos 
oferece uma biografia edificante. Mas o trabalho mais recente sobre o Ir. João 
Batista é do Ir. Paul SESTER, nos números 1 e 2 de “Cadernos Maristas”, 
intitulado “Ir. João Batista FURET, biógrafo de M. CHAMPAGNAT”, e me 
permito de remeter a esse trabalho, contentando-me em acrescentar alguns 
aspectos que parecem completar o que diz o Ir. Paul SESTER.

Assim, insistirei de bom grado sobre o fato de que o Ir. João Batista era 
um grande doente. Em Bourg-Argental, em 1823, adoeceu, e foi ao voltar da 
visita que lhe fizeram, que o P Champagnat e o Ir. Estanislau se perderam no 
Pilat (Annales de 1’Institut, Roma, 1993, p. 40). Em 1842, constrangido a 
descansar em Bouillargues, foi ao mesmo tempo diretor e cozinheiro. Nos 
últimos vinte anos de vida, deixou toda visita, toda viagem. Dormia muito 
pouco, numa cadeira de braços, e sua alimentação era muito frugal:

"De manhã, um pouco de chocolate sem pão; durante o dia, caldo de ervas 
sem pão; à tarde, às 16h30min, parecia lambiscar alguma coisa.” (Circular 
do Ir. Luís Maria).

b) O que escreveu?

Quanto à obra desse grande enfermo, contentar-me-ei de recordar os 
títulos, procurando indicar dentro de que espírito, a mer ver, teria escrito.

O Ir. João Batista foi, certamente, um dos principais redatores de Règles 
Communes (1852), de Guide des Écoles e de Règles du Gouvernement (1854). 
Em 1835, apareceu “Manuel de piété”, contendo o método de meditação, os 
elementos da Perfection Chrctienne et religieuse, 1’office de la Sainte Vierge 
que, em 1863, encerrou essa primeira etapa.

Somente uns 10 anos mais tarde, é que o esforço editorial recomeça com 
Les principes de la Perfection Chrétienne, (1865), composto pelos Irmãos João 
Batista e Luís Maria, espécie de catecismo para uso dos noviços. Em 1868, 
aparecem Les Avis, Leçons, Sentences e Biographies de quelques Frères\ no ano 
seguinte, edita-se Le Bon Supérieur, manual ao uso dos Irmãos diretores. As 
últimas obras, menos didáticas, são Méditations sur la Passion et sur les Noms 
de Notre-Seigneur (1870) e Les Méditations sur le mystère de l’Incarnation, sur 
les vertus de Jésus-Christ et sur l’Eucharistie, aparecida apenas em 1875, após o 
falecimento do Ir. João Batista.

A cronologia das edições dessas obras permite, em meu ver, perceber 
duas preocupações fundamentais de inigualável importância.

Primeiramente, é preciso, de 1852 a 1856, criar textos fundamentais, 
“massas de granito”, como diria Napoleão, que permitam ao corpo de 
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prosperar sobre princípios sólidos. A vida do Fundador coroa essa obra 
primordial. As outras obras, após 1860, apenas desenvolvem e sistematizam o 
que foi elaborado nos anos 50.

A essa obra editada, cumpre acrescentar as múltiplas cartas (cerca de 
600) e um volumoso manuscrito sobre a educação, estudados pelo Ir. Paul 
SESTER nos números 1 e 2 de “Cadernos Maristas”.

Entretanto, emitiría uma reserva sobre uma interpretação do Ir. Paul 
Sester que estima (n. 1, p. 52) que, sem se desinteressar da administração, o 
Ir. João Batista “julgava mais importante (...) exercer o ofício de diretor 
espiritual”.

Acredito que realmente todos os assistentes deviam preencher esse 
ofício, pois a Regra de 1836 (capítulo 7, p. 52) obrigava os Irmãos primeiros 
diretores (provavelmente os diretores das casas provinciais) a escreverem 
mensalmente ao Superior; os Irmãos diretores, a cada dois meses, e os demais 
Irmãos, a cada quatro meses. Essa correspondência enorme pertencia, 
portanto, à estrutura supercentralizada do Instituto. Só cessou em 1890, 
devido ao decreto Quaemadmodum, da Congregação dos Bispos e Regulares, 
que proibiu a abertura de consciência aos Superiores das congregações não 
clericais (A. LANFREY, Une congrcgation enseignante: les Frères Maristes, 
de 1850 a 1904, p. 254).

Parece-me, portanto, que se o Ir. João Batista teve grande influência, 
deve-se talvez menos ao volume de sua correspondência que à sua 
excepcional autoridade moral. E creio que essa autoridade vem em boa parte 
do fato que o Ir. João Batista, oralmente e por escrito, tem um estilo que 
convém aos Irmãos. Acerca de seu talento de orador espirituoso e familiar, 
temos o testemunho do Ir. Luís Maria:

"Meus Irmãos, quando eu era criança, pois hem! andava sempre à cata de 
ninhos. É preciso, meus Irmãos, que antes lhes confesse que gosto muito de 
“procurar ninhos”. Vejam, quando criança, eu tinha paixão pelos ninhos, 
devido a isso, minha boa mãe e minhas pobres calças sofreram mais de uma 
vez.

Acrescenta-se, entre parênteses: risos.

"Não estava contente se não conhecesse ao menos uma centena.”
Portanto, era preciso que ele soubesse que havia uma centena de ninhos.
“Por isso, quando eu chegava a casa, a pobre mãe a se zangar e a ralhar: 
Ah! ei-lo de novo o meu foragido! (risos) com suas roupas rasgadas... 
(risos)”.
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c) Como escreveu?

Sua literatura me parece que tem as mesmas características; sobretudo se 
comparada à do Ir. Luís Maria. (2) Com efeito, é interessante constatar que o 
Ir. João Batista não se contentou em divulgar o ensinamento do Fundador. 
Valeu-se também daquele do Ir. Luís Maria.

Este, a 19 de março de 1862, redigiu longa circular de 39 páginas sobre a 
caridade. Como bom teólogo, fundamentou sua argumentação primeiramente 
na Escritura e depois na Tradição da Igreja. Só depois passou à prática, 
especialmente aquela das 8 pequenas virtudes.

Em Avis, Leçons, Sentences, cap. XXIV, o Ir. João Batista reduziu tudo 
isso. Ao passo que o Ir. Luís Maria desenvolve, em duas páginas, que Cristo 
deu o exemplo da caridade, o Ir. João Batista resume em 3 linhas: "Ele nos 
ensinou a prática dessa virtude não somente com palavras, mas sobretudo e 
muito mais com o exemplo; toda a sua vida, realmente, foi um ato contínuo de 
caridade para os homens. ”

E tudo vai nessa proporção: o que um disse em nove páginas, 
preocupado com a progressão e a demonstração, o outro retoma em menos 
de uma página, resumindo em sete fórmulas secas, passando depois à prática: 
“O que é amar o próximo” O Ir. João Batista nos descarrega 11 respostas, 
todas construídas sobre o mesmo modelo: uma afirmação, ilustrada por uma 
palavra do Evangelho, um exemplo ou uma sentença de santo, uma 
comparação. E o capítulo acaba curto, sem conclusão. (3).

Em suma, a literatura do Ir. João Batista corresponde perfeitamente ao 
elogio ambíguo que lhe deu o Ir. Luís Maria: obras “práticas, sem nada ou 
quase nada à imaginação, nada ao espírito para o espírito”; estão “cheias de 
bom senso, de razão”. (4)

Em resumo, uma literatura de catequista com suas qualidades e defeitos. 
Nunca há preocupação de demonstrar, mas somente de ilustrar. Parte-se de 
um postulado, detalhado em múltiplos aspectos, com a preocupação de 
ilustrá-los com citações, narrativas, historietas, para que sejam aceitos. (5) 
Essa literatura tem a vantagem de oferecer, em linguagem simples e clara, um 
saber relativamente vasto e fácil de memorizar. Mas é literatura de manual, 
que não pode satisfazer os espíritos um pouco exigentes.

(2) A. LANFREY, op. cit., p. 36-42.
(3) O cap. XXVIII de A.L.S., sobre as pequenas virtudes, é também a repetição de um texto 

utilizado igualmente pelo Ir. Luís Maria, e fragmentado do mesmo jeito (A. LANFREY, op. cit., p. 39). O 
cap. V de A.L.S., acerca dos Irmãos de que o venerável Padre não gostava, também é repetição do cap. X 
da Vida do Fundador, (21 parte).

(4) Circulaires, tomo 4, p. 262.
(5) O Ir. Luís Maria recorda que o Ir. João Batista passou 30 anos recolhendo “santos 

pensamentos, as admiráveis sentenças e sólidas máximas que hoje nos deixa.”
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Toda a questão está em saber se o Ir. João Batista procedeu assim de 
propósito, cuidando de se adaptar ao seu público e de lhe fornecer ao mesmo 
tempo exemplos metodológicos, ou se ele mesmo era incapaz de construir 
exposições desenvolvidas e argumentadas, como o Ir. Luís Maria. Acho 
naturalmente que o Ir. João Batista foi antes de tudo um compilador 
consciente, assaz inteligente para empregar com sucesso uma literatura de 
vulgarização, deixando a outros - talvez por incapacidade, mas também pelo 
cuidado de ficar no seu posto - o cuidado de teorizar. E óbvio, porém, que 
precisaria estudar mais profundamente a literatura do Ir. João Batista para 
responder com mais firmeza a essa questão. Aguardando, considero intei
ramente válida, para o conjunto da prosa do Ir. João Batista, este julgamento 
do Ir. Paul SESTER sobre a última obra, seu tratado da educação: “O texto 
vem composto de citações tiradas dos Padres da Igreja, deixa pouco espaço para 
as idéias pessoais do autor". (Cadernos Maristas, n. 2, p. 33) (6).

d) Qual a personagem por detrás do texto?

Paradoxalmente, essa aparente ausência de auto-afirmação torna-se 
muito incômoda para a crítica dessa literatura, porque o autor é muito liso e 
não permite que percebamos bem o lado existencial e individual da obra. Os 
textos do Ir. João Batista, por parecerem a emanação pura de uma devoção 
coletiva a um Fundador e a lembrança permanente de uma origem santa, 
tendem a se tornarem míticos, ao passo que as circulares dos Superiores, 
muito mais ponderadas, mais inscritas no seu tempo, se banalizaram. Em 
suma, erigindo a estátua do Fundador e fixando a história das origens, o Ir. 
João Batista, involuntariamente, estatuou-se. E importa, hoje, para lê-lo 
corretamente, resistir à tentação de considerá-lo como oráculo, embora tendo 
o cuidado de reconhecer-lhe os méritos. (7).

(6) Também nas cartas, fala muito pouco de si mesmo. (SESTER, op. cit., n. 1, p. 59).
(7) Por exemplo, parece-me evidente que uma parte da obra que lhe atribuímos não é inteiramente 

dele. Assim, o cap. XXXIII de A.L.S., a união faz a força, que “tece um elogio aos três um”, não pode ser
obra do Ir. João Batista. Como é possível, nesse ponto, fazer o auto-elogio?
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CAPÍTULO II
AS ETAPAS DA REDAÇÃO DA VIDA

Entretanto, depois desse esboço um tanto geral sobre o Ir. João Batista, 
importa voltar ao objetivo central de nosso assunto: como foi redigida a Vida 
do P. Champagnat?

Uma resposta já muito precisa é fornecida pelos Padres COSTE c 
LESSARD, O.M. (“Extraits concernant les Frères Maristes”, p. 424-428). Na 
introdução aos “dados narrativos recolhidos junto dos Irmãos Maristas”, nos 
lembram que esses dados provêm do P. BOURDIN, que viveu em 
1’Hermitage, de fins de 1828 a novembro de 1831. Precisará esperar 1837 
para que o P Champagnat convide o Ir. João Batista a tomar notas para a 
edificação dos Irmãos futuros. Todavia, será necessário que intervenha o P. 
MAITREPIERRE, 18 meses depois da morte do P. Champagnat, para que o 
Ir. João Batista se ponha ao trabalho. (8) Recolhe anotações enviadas pelos 
Irmãos (Prefácio da Vida, edição 1989, p. XII), completadas por perguntas 
orais. Apenas uma dessas notas permaneceu: a do Ir. Laurent (doc. 167 (756). 
Recebeu também o testemunho de eclesiásticos e de piedosos leigos. A isso 
juntou os escritos do P. Champagnat e suas recordações pessoais.

O P. MAYET nos informou sobre a seqüência dos trabalhos. Em 1842, 
anota: “Sua história deve encontrar-se nas memórias feitas pelos Irmãos 
conforme as indicações do P MAITREPIERRE” (O.M.E. [537] b, p. 367). 
Em 1844, assinala que “os Irmãos Maristas escrevem sua vida” (doc. 159 
[611]). Em 1867, demora-se em l’Hermitage (19-25 de março), onde escreve: 
“A leitura da Vida do P. Champagnat pareceu-me a vida de um Padre do 
deserto”.

E, em 1845 (doc. 159 [611]): “Os Irmãos Maristas de l’Hermitagc são 
possuidores de memórias contendo textos admiráveis de M. Champagnat”.

Enfim, numa parte que parece datar de 1853-54: “Os Irmãos Maristas 
(...) têm nas mãos magníficos elementos sobre a vida desse homem admirável, 
e se propõem, depois de dispô-los convenientemente, publicá-los cm obra de 
certo porte. Os cadernos volumosos que encerram esses edificantes detalhes 
nos foram emprestados por alguns dias por esses bons Irmãos”. (9).

(8) O Ir. João Batista, quando narra as origens de seu trabalho (“Biographies de quelques Frères”, 
1868, p. XXI), pretende ter cumprido uma missão que o P. Champagnat lhe confiou, mas confessa, na 
página anterior, não ter tomado essa ordem a sério. Realmente, foi a influência dos Padres Maristas que o 
impeliu ao trabalho e o fato de o Ir. Francisco estar muito ocupado e padecer dores de cabeça. Portanto, 
creio que não se deva exagerar a cena de Natal, de 1837, em que o P. Champagnat convidou o Ir. João 
Batista a escrever uma crônica das origens.

(9) “Já não se pode duvidar - diz o redator dessa notícia - que esse último detalhe se refira à estada 
do P. MAYER em l’Hermitage, em 1847”.
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Dessas observações, os Padres COSTE e LESSARD tiram conclusões 
muito interessantes: “O material reunido devia ser bastante considerável, pois 
enchia volumosos cadernos. Ademais, é claro que não se trata de dossiês de 
notas. Já devia haver algo redigido, permitindo leitura continuada e 
constituindo a substância de uma Vida do P. Champagnat.” Entretanto, o 
trabalho não está concluído, pois o P. MAYET precisa que ainda é necessário 
dispô-lo convenientemente. Aliás incita o Ir. João Batista a continuar a obra, o 
que este faz, pois, em 1852, o vemos ainda pesquisando. (10).

Portanto, “embora o P. MAYET fale seguidamente de uma obra coletiva, 
é claro que um homem é responsável por ela”.

Enfim, em 1854, arrolando as obras redigidas por Maristas, o P. MAYET 
menciona: “Vie du Père Champagnat”, par les Frères Maristes, manuscrit”.

Por conseguinte, a obra aparecida em 1856 é fruto de bem longo 
trabalho, cuja redação pode ter sido muito complexa, combinando teste
munhos e redações sucessivas. O Ir. João Batista é o autor da obra, o que não 
significa, necessariamente, que seja o único redator dela. (11).

CAPÍTULO III
O CONTEXTO HISTÓRICO DA REDAÇÃO

Contudo, depois de tentar situar o autor e as etapas da redação da obra 
que nos interessa, convém agora precisar o contexto histórico em que o Ir. 
João Batista escreveu. A empresa é delicada e somente pode ser provisória, 
porque os trabalhos de síntese sobre esse período, creio que ainda são 
insuficientes. A tese do Ir. ZIND, sobre as Congregações de Irmãos, vai só até 
1830.

De minha parte, estudei o Instituto de 1850 a 1904. Ora, a redação da 
Vida cobre os anos 1841-1856. E, portanto, com certa prudência que visarei a 
evocar esse período, baseando-me essencialmente na tese de História que 
defendi em 1979: Une Congrégation enseignante: les Frères Maristes de 1850 à 
1904.

(10) As O.M.E. remetem ao doe. 757, parágrafo 54, e a uma nota a esse respeito, mas esse 
parágrafo não é mencionado. Suponho que houve algum erro de referência.

(11) Uma crítica atenta da Vida talvez fizesse aparecer diversos níveis de redação e diversos 
autores. Precisaria também comparar a Vida com o restante de sua literatura.
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a) A França mudou ligeiro

Primeiramente, é preciso pensar que, entre 1840 e 1856, a França foi um 
país que mudou rapidamente e em todos os níveis. Assim, no plano político, 
passamos da Monarquia de Julho à Segunda República (1848-1851), 
inicialmente democrática, depois conservadora. Enfim, com o Golpe de 
Estado de 2 de dezembro de 1851, entramos num regime autoritário: o 
Segundo Império. Assim, numa quinzena de anos, os Irmãos conheceram três 
regimes, uma revolução, um Golpe de Estado, sem contar violentas 
perturbações sociais (as grandes jornadas de junho de 48), suscitadas pela 
classe operária. Viveram, então, na obsessão da oscilação da ordem política e 
social, e seu espírito contra-revolucionário, à medida que o século avançava, 
tendia a fortificar-se.

No plano econômico, a Revolução Industrial, sobretudo a partir da 
metade do século, perturbou sempre mais as atividades tradicionais e 

modificou profundamente os hábitos de vida, suscitando êxodo rural, sede de 
instrução, desinteresse religioso.

Esse progresso material contribuiu para reforçar a centralização do 
Estado que visava a controlar sempre mais estreitamente as povoações. Assim, 
no âmbito do ensino primário, o poder local, aos poucos, perdeu seus 
poderes de nomeação e de inspecção dos professores em proveito dos 
reitores, prefeitos e inspetores. Foi, portanto, num mundo fundamentalmente 
instável, mas procurando manter a todo o custo um ideal de estabilidade, que 
o Ir. João Batista escreveu.

b) Uma crise de crescimento da Congregação

Ora, a própria Congregação mudou bastante. Não há exagero em dizer 
que sofreu violenta crise de crescimento. Assim, ao morrer o Fundador, havia 
280 Irmãos; em 1851, eram 826 Irmãos, noviços e postulantes e, em 1857, 
1665. Quanto aos estabelecimentos, seu número cresceu em proporção 
semelhante, porque a lei Guizot, de 1833, obrigou cada comuna a ter uma 
escola de rapazes, e a lei Fallouz, em 1850, principalmente ao substituir o 
brevê pelo certificado de estágio, favoreceu a escola congregacionista. Desse 
modo, tínhamos 140 escolas, em 1848; 288, em 155, e 379, em 1859. 
Portanto, em menos de 20 anos, o número de Irmãos e aspirantes maristas 
multiplicou-se quase por cinco, e o dos estabelecimentos, por três. Solicitados 
por toda a parte, os Superiores, para responder à demanda, tiveram que 
realizar grandes esforços de recrutamento.

O Ir. Avit se treinou muitas vezes na estatística desse período.
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Entradas Mortes Saídas Restam 
em 1840

Fontes

1817-1840 440 49 106 280 Annales T.2 
p. 232 (12)

1840-1851 917
80 vestiç. 
Fusão c/St- 
Paul,Viviers

111 345 826 Annales T.2 
p. 233

1851-1857 105113 74 394 1408 Annales T.2 
p. 370

(12) Mas no Tl, p. 299, o Ir. Avit dá cifras um pouco inferiores.
(13) A. LANFREY, op. cit., p. 123-124.

Constata que, de 1851 a 1857, saíram 66 Irmãos por ano, ao passo que, 
de 1840 a 1851, saíram 35. Mas a proporção de saídas era semelhante nos dois 
casos (cerca de 36%). Em compensação, o contraste é muito grande com o 
período do Fundador, em que a proporção das saídas só era de um quarto.

“Não deveriamos admirar-nos se saíssem mais ainda - declara o Ir. Avit 
(Annales de 1’Institut, T2, p. 370) - visto que as numerosas fundações não 
deixavam tempo suficiente para formar os noviços.” Essa frase resume todo o 
problema: havia inquietação por essa hemorragia, também via-se claramente a 
causa, mas não se sabia muito bem como remediar isso. Então compreen
demos porque, na Vida do P. Champagnat, o Ir. João Batista insiste tanto 
sobre a fidelidade à vocação e se estende em imprecações contra os que a 
abandonam.

Entretanto, essa avalancha de jovens é dificilmente governável, não somente 
nos noviciados, mas também nas escolas, onde os Irmãos antigos e os professos 
ficam submersos pelos Irmãos Obedientes e os noviços. Frequentemente esses 
jovens pouco polidos mais atrapalham que ajudam e cometem asneiras que 
ridicularizam os Irmãos. Contudo esses jovens são mais sabidos que os antigos, 
possuem diploma e são nomeados diretores de escola, enquanto o Irmão antigo 
se contenta em lecionar no primário, a menos que seja relegado à cozinha. Há, 
portanto, conflito de gerações, os antigos se tornam homens de confiança dos 
Superiores para vigiar os jovens, mais competentes (13).

Os Superiores eram bem obrigados a favorecer a competência, pois nunca 
tinham suficientes Irmãos diplomados para manter as escolas. Em 1842, o Ir. 
Francisco (“Circulaires”, T2, p. 62) lembra que os conhecimentos dos Irmãos 
devem se limitar a “uma caligrafia modelar, conhecimento profundo e prático 
do catecismo, boa leitura, um pouco de gramática e de aritmética... Para algo 
mais, devemos estudar somente para obedecer às exigências dos lugares e do 
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momento”. Nos anos 1850, os Superiores mudaram muito: aceitavam que os 
estudos profanos estivessem no mesmo nível que o estudo da religião (ver 
especialmente “Circulaires”, T2, p. 171, 189...).

Essa profissionalização da vocação de professor fez com que muitos 
Irmãos, especialmente diretores, procurassem agir como numa carreira de 
professores de escolas leigas. Outros, mais motivados religiosamente, 
pareciam conceituar o Irmão como um clérigo incompleto e, portanto, 
visavam ao sacerdócio, a menos que quisessem ser monges. Em suma, muitos 
Irmãos dos anos 50 procuraram ascensão social ou engajamento religioso mais 
radical, coisas muito compreensíveis numa sociedade em plena mudança. E 
uma das preocupações do Irmão João Batista foi persuadi-los de que não 
tinham o direito de abandonar seu humilde e santo estado.

Mas também se multiplicaram, devido a esse recrutamento pouco 
seletivo, aqueles que o Ir. Avit denominou “não-valores” e que A.L.S., no cap. 
V, chama de “os Irmãos de que o Venerável Champagnat não gostava”.

c) Centralização do poder

Justamente porque a coesão do Instituto parecia extremamente frágil, o 
poder centralizado desde a origem nas mãos do P. Champagnat tendia a se 
acentuar. Desde 1841, M. MAZELIER, Superior dos Irmãos de St-Paul, 
levantou a questão de um poder descentralizado (14), mas o Ir. Francisco e 
seus dois Assistentes responderam:

"Parece que o interesse da congregação unida pede que o Superior Geral (P. 
COLIN) e o Ir. Diretor Geral (Ir. Prancisco) possam dispor dos membros de 
todas as províncias, exceto a obrigação de fazer em cada diocese estabe
lecimentos proporcionalmente aos membros que delas viríam à Sociedade’’.

E, sem regulamentar esse problema de fundo, fez-se a união dos Irmãos 
de St-Paul com os de 1’Hermitage: houve certamente um Diretor provincial, 
mas os poderes do Superior Geral e do Diretor Geral permaneceram plenos e 
absolutos. De fato, St-Paul não teve nenhuma autonomia, pois o Diretor 
Geral vinha de l’Hermitage.

No Capítulo de 1852, também M. MAZELIER renovou o pedido de 
“que cada província do Instituto seja dirigida e governada por um provincial 
residente na sua província” (15). O Capítulo, porém, rejeitou esse ponto de 
vista, e as Constituições de 1852 foram nitidamente centralizadoras.

(14) Ver LANFREY, op. cit., p. 141-148.
(15) Abbé PONTY, Vie de F. François, p. 95-96.
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Dc um lado, a composição do Capítulo quase não permitia que se 
compreendesse M. MAZELIER, pois era composto só de Irmãos Diretores e 
antigos, e l’Hermitage elegeu 18 capitulares, ao passo que St-Paul e Viviers 
tinham, respectivamente, 5, e o Norte somente 2. (16). De outro lado, o 
espírito dos capitulares era, diz o Ir. Avit, muito pouco levado ao debate: 
“Votavam conforme suas luzes e sua consciência, mas não ousavam pedir a 
palavra nem mesmo para encaminhar as decisões que desejavam”. (17) Apesar 
disso, uma dúzia de Irmãos pediu o governo descentralizado, o que deixa a 
entender que as províncias periféricas, com seus 12 representantes, se 
opuseram a 1’Hermitage e a seus 18 capitulares. Ademais, durante o Capítulo 
se desenvolveu um conluio a respeito dos sufrágios pelos defuntos: “os 7 ou 8 
Irmãos que ordinariamente faziam uso da palavra pediram que os professos 
fossem mais bem tratados”. (18) O mentor da cabala foi privado de toda a voz 
ativa ou passiva e do direito aos sufrágios pelos defuntos.

Percebe-se, por detrás desse incidente, Superiores (particularmente o Ir. 
Luís Maria) crispados sobre a unidade concebida apenas no sentido de um 
consentimento a uma autoridade, ao mesmo tempo paternal e firme, tal como 
no-la apresentam as cartas do Ir. João Batista.

Havia, porém, um outro problema com que se defrontava a coesão do 
Instituto: o professo. Segundo a estatística tirada das contagens do Ir. Avit, 
pode se considerar que duas vestições davam, na média, sete anos mais tarde, 
uma profissão. Isso significa que a metade dos noviços desistia num prazo 
relativamente curto.

Anos 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847
Vestiç. 54 58 77 99 130 173 70
Profis. 18 36 32 49 47 62 58

Anos 1848 1849 1850 1851 1852 1853 Total
Vestiç. 51 78 92 117 170 207 1276
Profis. 8 32 51 65 87 145 690

Esse quadro me parece significativo a esse respeito. Nesse período de 13 
anos, a taxa de profissões em relação à vestição é de 54%

Observamos em particular que a diminuição das vestições em 1847-48, 
devida à crise econômica e aos acontecimentos políticos, repercute em 1855-56.

(16) Circulaires T2, p. 114-115.
(17) Annales de 1’Institut, Année 1852.
(18) Ver no Registro dos projetos de Constituições 1, p. 99, a versão do Ir. Luís Maria a respeito.
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Essa taxa de profissão não é, por fim de contas, má se considerarmos que 
os postulantes e noviços, apressadamente ‘desbastados’ no noviciado, são 
depois selecionados, mais ou menos arbitrariamente (o Ir. Avit fala de 
‘rouxinóis’, para designar os incapazes), ou então optam por retirar-se.

Os Superiores, contudo, percebem que os professos sobre os quais 
deveríam poder contar não são tão sólidos quanto se podería esperar. Os 
“Annales” do Ir. Avit mencionam frequentemente esse fenômeno.

Este quadrinho dá um apanhado dos professos que saíram do Instituto.

Anos 1846 1851 1853 1854 1856

Profissões 25 49 62 58 32

Saídas 8 4 6 6 5

Essa cifra, que atinge 10% de uma turma, parece muito grave, por tratar- 
se dos cargos do Instituto: diretores, visitadores...

Foi por isso, me parece, que se instituiu, em 1855, o voto de estabilidade, 
pronunciado nesse ano por 20 Irmãos que se comprometeram “a manter a 
finalidade, o espírito e as Constituições do Instituto...”, “a perpetuar o dito 
Instituto e dele não sair até no caso em que lhes viesse a faltar tudo”. Essa 
admissão, sendo reservada aos Superiores, formou uma verdadeira 
aristocracia da congregação de onde serão extraídos os quadros e, portanto, 
os capitulares.

d) Uma fase de organização indispensável

Havia, porém, outra causa de tensão na congregação: a necessidade de 
uma organização administrativa correspondente à expansão. Isso significava a 
compra da propriedade de St-Genis-Laval, em 1853, e a construção 
dispendiosa da nova Casa-mãe de 1854 a 1858. A contrapartida dessa escolha 
foi a tensão entre a inspiração divina, simbolizada por 1’Hermitage, e a ação 
no mundo, manifestada pela implantação em St-Genis-Laval. Houve também 
o desacordo profundo entre o Ir. Francisco e o Ir. Luís Maria, que o mito dos 
“três um”, narrado por A.L.S., no cap. XXXIII, tentou ocultar.

Uma conseqiiência grave dessa política de expansão corajosa foi o 
problema financeiro: a compra da propriedade de St-Genis-Laval, deixou a 
caixa “quase seca”. Na circular de 24 de fevereiro de 1854, o Ir. Francisco 
apelou para os ecônomos dos Irmãos, como também a seus bens patrimoniais
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(aliás sem grande sucesso), e como isso não bastou, em 1856, o Instituto 
tomou 100.000 F emprestados. Foi o começo de uma gestão financeira 
arriscada, que durará todo o generalato do Ir. Luís Maria. Em todo o caso, é 
significativo que os Superiores tenham permitido a publicação da Vida do P. 
Champagnat no próprio ano desse grande apuro financeiro.

e) Obter a aprovação de Roma

Acrescentemos, para terminar, que durante todo esse período de 
elaboração da Vida do P. Champagnat se pôs o problema da aprovação 
romana do Instituto, visto que, a partir de 1836, os Padres Maristas foram 
reconhecidos sozinhos por Roma. Em 1852, o P. COLIN exprimiu, desde a 
abertura do Capítulo, sua convicção de que os Irmãos deveríam autogo- 
vernar-se. E na 3? sessão do Capítulo, cm 1854, os Irmãos homologaram essa 
opinião, decidindo que doravante o Ir. Francisco tomaria o título de Superior 
Geral. Foi preciso, portanto, tomar as providências cm Roma. Como essas 
começaram em 1857, acho inútil falar delas, mas é bem necessário ver que 
essa questão de separar-se dos Padres Maristas e de obter a aprovação romana 
esteve subjacente em todo esse período. Os Padres Maristas e o arcebispado 
duvidavam da capacidade de os Irmãos Maristas se governarem sozinhos. O 
Cardeal de BONALD, arcebispo de Lião, foi muito claro a respeito, cm 1859:

"... os Superiores dessa congregação, sendo simples Irmãos, não têm 
bastante instrução nem bastante autoridade para dirigir noviços e manter 
todo o mundo na obediência e submissão”. (19)

E preconizava que os Irmãos voltassem a depender dos Padres Maristas 
e parece que alguns destes manobravam para guardar a tutela sobre os 
Irmãos. (20)

f) Um espírito de conquista

Entretanto, todos esses problemas não devem fazer-nos perder de vista 
que são o preço de extraordinário dinamismo alimentado pela convicção de 
que a escola é o lugar privilegiado da regeneração da sociedade, e os Irmãos 
não hesitam em se instalar em verdadeiras escolas de missão, como em Seyne

(19) Archives des Frères Maristes, Registro das Constituições.
(20) Não falo das diligências para a aprovação legal do Instituto,obtida em 1851. Essa questão foi 

tratada pelo Ir. GABRIEL Michel.
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(“Biographies”, 1886, p. 329), onde o Ir. Urbano teve que ocupar-se de 
crianças “em extrema ignorância” que, na primeira vez que tentou fazê-las 
rezar, se puseram a rir às gargalhadas. Foi uma das razões pelas quais os 
Irmãos não tiveram nenhum escrúpulo, depois de 1848, em excluir os 
professores leigos, muitas vezes bons cristãos, mas tidos por eles como 
demasiado cúmplices de uma sociedade corrompida.

Portanto, para bem compreender a Vida escrita pelo Ir. João Batista é 
preciso situar-se no processo normal de constituição das Ordens e 
Congregações Religiosas, das quais Raymond HOSTIE (“Vida e morte das 
Ordens Religiosas”) apresentou um corte, a meu ver, pertinente.

Após uma primeira fase, em que se constitui um “bando” de 
indivíduos exaltados, ao mesmo tempo atraentes e suspeitos (que poderia 
ser a época do Seminário e de La Valia), passa-se à metamorfose em grupo, 
época de conflitos durante a qual um membro do grupo emerge como 
chefe (1824-26: tempo da eliminação de COURVEILLE e do reco
nhecimento do P. CHAMPAGNAT). Depois o grupo se estrutura em torno 
de um chefe, de um nome comum, de uma ação comum, e começa um 
crescimento numérico tal que a comunicação interpessoal, fácil no começo, 
não é mais suficiente. E, na minha opinião, a fase de 1826-1830. Em 
seguida, impõe-se a fase de organização, durante a qual se redige uma 
Regra, estabelecendo o espírito c a letra da nova Ordem Religiosa. E é 
nessa fase que se situa a Vida do P. CHAMPAGNAT que, com as “Règles 
Communes” (1852), o “Guide des Écoles” (1853), as “Constitutions” 
(1854) encerra a fase de organização.

g) Risco de sacralização das origens

É óbvio, porém, que se a Congregação ganha em clareza e unidade de 
ação, risca perder em inspiração, porque agora é mantida por um texto quase 
sagrado, em que pode ser tentada a aplicar a letra mais que o espírito. Aliás, 
parece-me que o Ir. João Batista tinha consciência disso quando notava (Vida, 
1989, p. XII): “Escrevendo esta biografia, podemos, pois, afirmar que narramos 
o que vimos, ouvimos e aquilo que pudemos examinar e estudar durante muitos 
anos”. Não encontramos, nessas palavras, a conclusão do evangelho de João? 
“Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e foi quem as escreveu; e 
sabemos que o seu testemunho é verdadeiro.” (Jo 21, 24)

E por isso básico recordar, como aqui tentei fazê-lo rapidamente, que 
longe de ser uma palavra original, os textos fundamentais do Instituto são 
escritos de circunstância, respondendo à necessidade precisa de um corpo em 
via de organização, frente a um mundo instável e agressivo. Os escritos do Ir. 
João Batista - e em particular a Vida do P. Champagnat - devem ser 
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considerados como ensino qne respondia às necessidades de um tempo que 
não é mais o nosso, mas que não era mais o das origens.

Parece-me que hoje compreendemos muito bem isso, porque a História, 
a partir do fim do século XIX, soube pôr no devido ponto um método 
histórico rigoroso, desembaraçando-o da Literatura, da Hagiografia e da 
Moral, e erigindo-o em ciência humana completamente à parte. Mais tardia
mente, a exegese, estabelecendo o conceito de gênero literário, soube se 
desligar do texto sagrado para compreender o sentido profundo que os 
autores quiseram dar-lhe.

CAPÍTULO IV
DIFICULDADES DE REINTERPRETAÇÃO DA VIDA

Também a Vida do P. Champagnat recebeu, a meu ver cedo demais, algu
mas críticas discretas - sobre as quais acho útil dar aqui algum apanhado - ao 
mesmo tempo que teve defensores decididos.

Para a demonstração, servir-me-ei sobretudo do volume “Témoignages 
sur Marcellin Champagnat, enquête diocesaine”, transcrito e apresentado em 
Roma, em 1991, pelo Ir. Agustín Carazo.

a) O Processo de Beatificação

Cumpre lembrar que esses testemunhos foram recolhidos por ocasião do 
Processo de Beatificação do P. Champagnat, de 1888-91. Aí também, a 
introdução da Causa, anunciada pelo Ir. Teofânio, na circular de 2 de 
fevereiro de 1886, se inscreve numa situação de crise interna e externa, de que 
só posso evocar as grandes linhas.

A crise externa, antes de tudo, proveio da laicização das escolas e da 
obrigação de todo professor ter o brevê, a partir de 1881. Enfim, a lei Goblet, 
em 1886, proibiu o ensino público aos membros de congregações. A crise 
interna proveio do fato que, depois de 1863, os Superiores ocultaram aos 
Irmãos as Constituições que Roma queria impor, e das quais, no Capítulo de 
1883, foi bem necessário revelar-lhes parcialmente a existência. Finalmente, a 
partir da mesma data, os Assistentes começam a operação de rejuve
nescimento dos quadros, retirando os Irmãos antigos, os “tios”, dos postos 
importantes em que se julgavam vitalícios. (21)

(21) Ver A. LANFREY, op. cit., p. 237-280.
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Parece-me, portanto, que a introdução da Causa do P. Champagnat teve 
especialmente a função de restabelecer a homogeneidade, seriamente 
maltratada. Mas, dir-me-ão, que tinha isso a ver com a Vida do P. 
Champagnat?

b) Os “artigos” tirados da Vida

E que o interrogatório das testemunhas, no momento do Processo de 
Beatificação, se efetuou a partir de artigos (376 ao todo) que constituíam uma 
“biografia canônica” do candidato à santidade (ver “Témoignages...”, op. cit., 
p. 41-44, no final do volume).

Assim, o artigo 9°:

“Perguntar-se-lhe-á (à testemunha) se sabe ou se ouviu o ano de nascimento 
do servo de Deus, o mês, o lugar e quem eram seus pais. Será também 
interrogado sobre o nome e sobrenome destes, sua terra natal, profissão, 
honestidade de costumes e sobre outros detalhes concernentes a eles".

Ora, conforme o Ir. Agustín Carazo (p. 42),

“a maior parte... tem, sem dúvida, por autores Irmãos, até membros do 
Conselho Geral... O P. NICOLET (postulador da Causa) teria apenas 
revisto o conjunto

E “o autor tomou emprestado quase todo seu material da “Vida de M.J.B. 
CHAMPAGNAT”, escrita pelo Ir. João Batista... O autor se contenta de 
extrair dessa obra as passagens que lhe interessam”.

Eis, portanto, um belo exemplo de utilização um tanto sacral da 
biografia do P. Champagnat. Mas isso cria uma dificuldade: se as testemunhas 
não concordam com essa Vida, está tudo perdido.

c) Dissonâncias

Ora, no conjunto dos testemunhos, constatamos algumas dissonâncias. O 
Ir. Avit (“Témoignages...”, p. 52) diz simplesmente: “Li a Vida do P. 
Champagnat, escrita pelo Ir. João Batista”, sem aprovar nem desaprovar. 
Procura em seguida mostrar que a maioria dos artigos não têm “nada de 
falso” ou são “a pura verdade”. Em compensação, sobre dois pontos, corrige 
o Ir. João Batista, mostrando que João Batista Champagnat, pai de Marcelino, 
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comprometeu-se com a Revolução. Sobretudo, contesta o artigo 254 que 
narrava o Lembrai-vos na neve e diz que, no dia seguinte,

“eles se dirigem a Tarentaise para a Missa e, a certa distância, se voltam 
para rever a casa que os salvara. Não percebem mais nada, e o Reverendo 
Cura de Tarantaise, a quem falam dessa casa, lhes diz que não há nenhuma 
no lugar assinalado”. (Témoignages..., 2a parte, p. 105).

O Ir. Avit, tendo pesquisado, afirma que a casa existe realmente 
(“Témoignages...”, p. 54).

O Ir. Maric-Jubin precisa: (“Témoignages...”, p. 26):

“Numa nota que tive de transcrever, nota que criticava a redação da Vida do 
Padre, havia esta alegação que, estando no seminário menor, o Padre 
pertencera ao ‘bando alegre’”.

O Ir. Marie-Jubin procura retomar esse testemunho desfavorável, 
explicando “que, sendo de caráter alegre, ele (o P. Champagnat) queria ainda 
atrair os outros ao bem”. Mas isso é muito pouco convincente.

Enfim, a propósito da luz que teria volteado sobre a cabeça de 
Marcclino, então no berço, o Ir. Amphien traz o testemunho de Philippe 
ARNAULD, sobrinho do Padre (“Témoignages...”, p. 77): “Fui eu que falei 
dessa luz ao Ir. João Batista, mas ele a enfeitou”. E o Irmão acrescenta: “Com 
receio de que ele destruísse esse fato, que eu muito apreciava, cortei a 
conversa...”

Essas poucas distorsões não questionam profundamente a Vida do P. 
Champagnat. Entretanto, permitem compreender que os fatos narrados pelo 
Ir. João Batista perderam, aos olhos de alguns, o caráter objetivo, para entrar 
numa lenda dourada intocável. Isso é particularmente claro com o Ir. 
Amphien, que não deseja conhecer a boa versão do fato. O Ir. Avit representa 
melhor o espírito fim-de-século, apegado a verificar os testemunhos e a 
mostrar a fragilidade deles. Há, portanto, duas sensibilidades diferentes em 
torno da Vida: uma para aceitar tudo em bloco; outra para efetuar uma 
filtragem da mensagem recebida.

d) A Vida tida como incontestável

Essa escola de pensamento parece ter tido um peso real, a julgar pela 
defesa encarniçada da Vida pelo Ir. Calínico (22), respaldado pelos Irmãos

(22) Este desenvolve, em 10 pontos, uma argumentação cerrada, que os outros adeptos da verdade 
absoluta da Vida retomam, abreviando-a.
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Eutímio e Teofânio (“Témoignages...”, p. 48, 231, 240), cuja posição siste
mática aparece, ‘a prióri’, desproporcional às contestações contidas no 
volume dos testemunhos. De fato, é a tese que os artífices da Causa de 
Beatificação põem sob nossos olhos, nada concedendo aos contestantes. 
Assim, nessas obras “nada havia de exagerado” (Ir. Eutímio, p. 231), jamais 
alguém formulou a mínima crítica, o Ir. João Batista é um homem acima de 
qualquer suspeita. A tese é de tal modo exorbitante que o Ir. Calínico 
contradiz até o testemunho do Ir. João Batista. Este, no prefácio das 
“Biographies” (p. XX), escreve: "... também não tomei nenhum apontamento 
durante a vida do Venerável Padre; mesmo depois de sua morte, ainda não 
pensava nisso, e foi só depois de receber ordem formal, que me ocupei disso.”

Ora, o Ir. Calínico sustenta:

“O Ir. João Batista, quando ainda vivia o Fundador, havia tomado muitas 
notas sobre os avisos, as instruções e os detalhes da vida do Servo de Deus" 
(Témoignages... p. 48).

As memórias do Ir. Silvestre devem ser situadas na mesmo escola de 
pensamento. Seu prefácio fala duas vezes de “exatidão incontestável”. E, para 
ele, a Vida é uma “sagrada escritura”.

Portanto, a despeito das declarações dos Superiores e de Irmãos antigos, 
como o Ir. Silvestre, é claro que uma leitura fundamentalista da Vida do P 
Champagnat começa a ser seriamente questionada, no fim do século XIX. O 
Ir. Avit que, ao longo dos “Annales de 1’Institut”, mencionou os erros do Ir. 
João Batista e lembrou que esse havia procurado formar um “corpo de 
doutrina” (23), me parece um dos protagonistas da leitura mais crítica da 
Vida que, até hoje, ainda não foi sistematicamente empreendida.

CAPÍTULO V
ESBOÇO DE CRÍTICA DO DOCUMENTO EM SI

È preciso, porém, chegar finalmente à análise do próprio documento, 
que aqui apenas podemos esboçar.

a) Objetivos do Irmão João Batista

No seu prefácio, o autor nos indica claramente os objetivos: escrever a 
vida de um santo a fim de publicar a glória de Jesus, “condenar o vício,

(23) Nos “avisos aos leitores”, no fim dos “Annales”.
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animar a piedade e a virtude” (p. VII); fazer do Fundador uma regra viva, um 
modelo de Irmão.

A primeira parte desse programa quer ser história edificante; a segunda 
nos dará seu espírito (Prefácio, p. XIII). Quanto à fidelidade às fontes, o Ir. 
João Batista nos assegura: “Não tivemos a pretensão de reproduzir suas 
palavras textuais” mas “traduzimos-lhe fielmente as idéias e os sentimentos”. 
O Ir. SESTER, nos “Cadernos Maristas” (n. 2, p. 41-44) mostrou como o 
Irmão João Batista realizou isso.

Em suma, o Ir. João Batista apregoa intenções de honesta hagiografia, e 
convém tomá-lo como tal, nem mais nem menos.

Entretanto, esse gênero literário, quando sabemos lê-lo nas entrelinhas, 
tem a vantagem de nos mostrar aspectos interessantes da história, que uma 
leitura ingênua ou devota não permite ver. Assim, à guisa de exemplo, vou 
fazer uma crítica dos capítulos I e II, que tratam da educação e da vocação de 
Marcelino Champagnat.

b) Que pensar dos capítulos I e II?

Assim, no capítulo I, sobre a educação de Marcelino, o Ir. João Batista 
consagra 9 linhas ao pai, enquanto a mãe tem direito a 66 linhas, e a tia, a 26. 
Por quê? Primeiramente, é que a educação dos filhinhos está nas mãos da 
mulheres. Assim, nas biografias dos Irmãos, encontra-se esse esquema em 
95% dos casos. A imagem paterna é quase sempre mais vaporosa, porque o 
homem se ocupa de atividades exteriores e não assegura a educação religiosa. 
Muitas vezes também sua religião é vista como menos fiel.

E aqui entramos num esquema ideológico e sociológico: a religião dos 
homens se exercia alhures, em particular nas confrarias de penitentes, de que 
João Batista Champagnat era membro, e que praticavam uma sociabilidade 
masculina, misturando religião e política, a tal ponto que, na Revolução, muitas 
confrarias de penitentes se transformaram em conselhos municipais, bem pouco 
levados à submissão ao clero. (24) A história de João Batista Champagnat, reitor 
dos penitentes de Marlhes, se inscreve, portanto, numa ampla sociologia em 
que se percebe o começo daquilo que se denomina dimorfismo sexual da 
prática religiosa: os homens do século XIX se emancipam largamente do clero, 
ao passo que as mulheres ficam fiéis. Muito naturalmente, portanto, numa 
biografia edificante, a influência do pai será apagada, porque oferece uma 
imagem mais ou menos edificativa da religiosidade. Nada impede que a 
influência paterna tenha sido forte sobre Marcelino, que assim aprendeu a ser 
marceneiro, pedreiro e padeiro. (Vida, p. 6).

(24) Ver Maurice AGULHIN: “Pénitents et franes-maçons...”.
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Quanto à imagem da mãe, é sempre a da mulher forte da Bíblia. Com 
relação ao seu retiro do mundo, o Ir. João Batista o exagera de tal modo que 
se envolve em contradições que beiram o ridículo: assim “só conhecia as casas 
de sua aldeia, não mais de 15 a 20”. “As vizinhas recorriam a ela em todas as 
aflições”, mas “reservada nas palavras, jamais procurava informar-se do que se 
passava na aldeia”. Evidentemente, não permitia que seus filhos 
frequentassem os meninos de sua idade. Assim, Marcelino, “preservado de 
toda companhia perigosa”, tornou-se um menino piedoso, dócil e puro e fez, 
portanto, uma boa Comunhão.

Eis o esquema exagerado da santa mãe que coroa sua obra de educação 
com uma boa Primeira Comunhão. Mas também o retrato dessa quase freira 
enclausurada permite garantir a cena da chama sobre o berço da criança e, 
portanto, sugerir uma santidade original.

Em seguida, sem que o Ir. João Batista o diga explicitamente, a educação 
passa preferencialmente nas mãos dos homens: Marcelino vai à escola, 
aprende ofícios manuais, comercia. A influência paterna é mais sugerida que 
afirmada, pelas razões mencionadas acima.

Além de privilegiar o papel feminino das mulheres, esse capítulo é uma 
coletânea de conselhos para uso dos Irmãos: assim, não se deve surrar os 
meninos, porque Marcelino se desgostou da escola devido a um professor 
brutal, e é preciso abster-se de apelidar, como o eclesiástico catequista, 
porque isso traumatiza profundamente as crianças.

O Ir. João Batista aproveita também de uma frase da criança (a 
Revolução “é gente ou bicho?”) para dar à família um aspecto contra- 
revolucionário e lembrar - ao redor de 1850, quando escreve - que a 
revolução é sempre terrível também. Isso nos informa muito claramente sobre 
as opiniões políticas do autor.

Dessa maneira, o capítulo I mantém perfeitamente as promessas feitas 
pelo Ir. João Batista: oferece-nos uma mensagem religiosa, educativa e 
ideológica. Ao mesmo tempo, apresenta a santidade de Marcelino como 
verdadeira predestinação. Mas a realidade das personagens desaparece 
completamente: são tipos ideais, sem grande consistência. Como dizia o Ir. 
Avit, é “um corpo de doutrina” (“Annales de 1’Institut”, Aviso aos leitores, 
edição de 1993, p. X).

O capítulo II oferece características semelhantes. E, de fato, uma 
instrução sobre a vocação. Esta acontece nas “regiões de fé” (p.10), em 
meninos que vivem “bastante retirados”, até “muito retirados” (p. 10, linhas 
12 e 20 do original francês). São sinais da vocação o “ar ingênuo”, a candura, 
a modéstia, o caráter aberto e franco” (linhas 33-34, do original francês). E 
são os Superiores que decidem da realidade do chamado, não o próprio 
indivíduo. Assim a cena da vocação de Marcelino pode ser lida em diversos 
níveis: é um discurso sobre a vocação religiosa com seus atores clássicos: 
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família camponesa e cristã; um padre, mensageiro de Deus; um jovem puro. É 
também uma reminiscência bíblica, porque essa cena recorda fortemente a 
narrativa da vocação de Davi, no livro de Samuel (cf. iSm 16, 8-13). O 
aspecto histórico, em suma, é secundário. A prova é que o Irmão João Batista, 
depois desse relato, se lança num discurso imprecatório contra os Irmãos que 
duvidam da vocação:

"Enganam-se, pois, evidentemente, os que duvidam da vocação porque 
ingressaram jovens na vida religiosa, ou levados pelo conselho do pai, da 
mãe, de um piedoso mestre, pelo exemplo de um colega de infância ou por 
qualquer outro motivo humano”. (Vida, p. 10).

E todo o restante do capítulo constitui o manual do perfeito Irmãozinho, 
notável pela “sua piedade, regularidade, docilidade” (p. 12). “A aplicação ao 
estudo não lhe prejudicou o cuidado pela perfeição” (p. 13), etc.

Apresenta-se até um “exemplum”, na p. 15, (25) sobre a arte de 
reencorajar um coirmão, etc. E o capítulo termina com uma síntese de todas 
virtudes que deve cultivar aquele que se engaja na vida religiosa (p. 19):

"Fidelidade à Regra, respeito aos Superiores, obediência, humildade, 
caridade, afabilidade, bondade, modéstia, piedade, aplicação constante ao 
trabalho, exatidão em todas as coisas... zelo inflamado... espirito de fé, 
desprendimento de tudo, ilimitada confiança em Deus, amor à mortificação 
e generosidade”.

Assim, nesse capítulo, tanto se aprende a respeito do que o Irmão João 
Batista pensa, sobre o que deve ser o perfeito noviço, como também sobre a 
formação seminarística do P. Champagnat. Acrescentemos que, nesse gênero 
de capítulo, como em boa parte da obra, o Ir. João Batista tende a 
“desclericalizar” o P Champagnat, para dele fazer um modelo de noviço, de 
Ir. diretor, de educador, de superior... Em resumo, sua biografia deve 
responder a todas as situações vividas pelos Irmãos. Sua Vida, sobretudo na 
segunda parte, é um manual do perfeito Irmão de Maria.

(25) “Exempla” eram historietas utilizadas pelos pregadores e catequistas para estimular ou 
despertar a atenção do público e concretizar o ensino.
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c) Uma ilustração da Regra de 1852

O Ir. João Batista, aliás, de modo nenhum escondeu essa intenção, como 
vimos anteriormente. (26)

Uma comparação da ordem dos capítulo da 2“ parte da Vida com os das 
Regras Comuns mostra que se serviu, aliás bastante livremente, da ordem dos 
capítulos destas. As vezes reajuntou pontos das Constituições ou do Guia das 
Escolas. Aliás não ocultou isso. Assim, no capítulo II, sobre o espírito de fé 
(p. 267), convida: “Leiam, na Regra, o capítulo referente ao espírito de fé: é a 
expressão fiel de seus sentimentos...”. E, de um lado a outro, encontram-se 
trechos de artigos, por vezes artigos inteiros, citados mais ou menos 
literalmente. Assim, no capítulo sobre o espírito de fé, o autor escreve: “... só 
via Deus e sua santa vontade em todos os acontecimentos...” (p. 268), 
inspirando-se manifestamente no artigo 5? das Regras Comuns, no capítulo 
sobre o espírito de fé: “ele (o espírito de fé) ensinar-lhes-á a encontrar Deus 
em toda a parte...”. Um pouco além, na biografia, encontra-se: “Iluminado 
por esse espírito de fé, sentia sua própria fraqueza, o vazio da criatura, a 
vaidade dos meios humanos, e contava unicamente com Deus para o êxito de 
seus empreendimentos” (p. 268). Ora, o artigo 9? do capítulo das Regras diz: 
“E pela prática da virtude, pelo bom exemplo e a oração que conquistarão as 
crianças para Deus, e não pelos talentos, a ciência e os outros meios 
humanos...”.

Em outros lugares, o Ir. João Batista parece inventar uma conversa para 
nela insinuar o ensino da Regra. Conta que, um dia, o Fundador perguntou a 
um Irmão antigo por que faltava tão facilmente à santa comunhão? Este, ao 
responder-lhe que era devido a seus numerosos defeitos, recebeu esta 
resposta: “

"Meu caro amigo,... exatamente porque você é imperfeito e cheio de 
defeitos, é que eu desejaria vê-lo comungar muitas vezes. O sacramento da 
Eucaristia é o meio mais eficaz de corrigir seus defeitos e tirá-lo da 
frouxidão em que está... Não é, pois, afastando-nos da comunhão, que 
haveremos de corrigir nossos defeitos, tornar-nos piedosos e adquirir a 
virtude, mas aproximando-nos freqiientemente do divino Salvador”. (Vida, 
p. 310).

Ora, o que é que diz o artigo 5? do capítulo III da primeira parte das 
Regras Comuns”?

(26) A. LANFREY, op. cit, p. 32-33 e nota 8, p. 344.
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“Os Irmãos devem amar acima de tudo a Santa Comunhão; com efeito, 
nada melhor que a divina Eucaristia para fortificá-los nas tentações, fazê-los 
progredir na virtude, animá-los de santo zelo pela salvação das crianças, 
consolá-los, aliviá-los nas suas penas. Procurarão, portanto, aproximar-se 
dela muitas vezes e não faltar à comunhão de Regra sem motivo"

E não acabaríamos de pôr em paralelo os artigos da Regra com as 
palavras ou ações relatadas pelo Ir. João Batista. A segunda parte da Vida de 
M. Champagnat é quase só uma paráfrase.

d) Os problemas de cronologia

Essa maneira de redigir cria uma dificuldade, que o Ir. Avit (“Annales de 
1’Institut”, edição de 1993, Tl, p. X) sublinhou: “Ele reuniu as máximas, os 
avisos e as instruções do Bon Padre, segundo o plano por ele concebido, mas 
sem dizer em que datas o venerável Padre dera essas máximas, esses avisos 
e essas instruções”.

Essa falta de cronologia é muito aborrecida, porque nos impede, 
sobretudo na segunda parte da obra, de perceber facilmente a evolução da 
espiritualidade do P. Champagnat, certamente inegável. Assim, no capítulo 
sobre a mortificação (Vida, p. 364), o Ir. João Batista nos apresenta o P. 
Champagnat mostrando ao Ir. João Maria dois cilícios e uma disciplina e 
prometendo ensinar-lhe, mais tarde, como usá-los. E o Ir. João Batista 
acrescenta que o Ir. João Maria, alguns meses depois, foi iniciado no uso 
desses instrumentos e que os usava “com tanto rigor que o P. Champagnat 
precisou moderá-lo”. Portanto, temos aí um Fundador imbuído de uma 
espiritualidade penitencial que comunica a seus discípulos, e não apenas ao 
Ir. João Maria, visto que são numerosos os testemunhos acerca da extrema 
mortificação dos primeiros Irmãos. Mas quando aconteceu essa cena? 
Provavelmente antes de 1820. (27).

O Ir. João Batista lembra também que o P. Champagnat, finalmente, não 
impôs nenhuma penitência corporal aos Irmãos, e que o uso do vinho, 
proibido no começo, foi depois permitido.

Houve, portanto, variação da espiritualidade do P. Champagnat, quanto 
à mortificação. Mas quando? E depois de que acontecimentos?

A isso, o Ir. João Batista fornece elementos de resposta, precisando que o 
P. Champagnat (p. 364) “entendia que, para a maioria dos Irmãos, os

(27) Em 1822 (OME, doc. 9 [75], p. 74), o inspetor Guillard nota que o Ir. João Maria ficou de 
joelhos, estático, das 8 horas da noite às 8 da manhã.
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sacrifícios e as penas inerentes ao ensino poderíam substituir as penitências 
corporais”. Por conseguinte, poder-se-ia legitimamente deduzir que essa 
mudança se realizou quando o Instituto se tornou mais claramente uma 
congregação ensinante do que um convento, isto é, na época do método de 
leitura, das meias de pano e da batina costurada embaixo, como a dos Irmãos 
das Escolas Cristãs, lá por 1828-29.

E também a época em que o P. Champagnat viu os estragos da obsessão 
de uma espiritualidade demasiado extrema no Padre COURVEILLE e no Ir. 
João Maria (1826). Ademais, é o momento em que o arcebispado interveio 
para encorajar a obra dos Irmãos com a visita de Dom de Pins (1827), depois 
com o convite a pedir a autorização legal (1828).

Lendo nas entrelinhas, podemos perceber, portanto, evoluções que o Ir. 
João Batista não ocultou, mas tampouco quis evidenciar. Assim, privilegiou 
sistematicamente uma imagem de estabilidade no P. Champagnat, que está 
longe de corresponder à verdade histórica. Desse modo, desenvolveu a 
imagem de uma santidade do Fundador desde o berço, em detrimento de 
uma santidade forjada às apalpadelas e entre provações.

Sem dúvida, como tentei anteriormente mostrar, é possível - mediante 
um trabalho de crítica histórica, do qual esbocei rapidamente os exemplos 
acima - reencontrar os traços de uma evolução da pessoa do Fundador, mas a 
operação, ainda que indispensável, é árdua e muitas vezes aleatória.

Aguardando um trabalho crítico mais aprofundado, importa a todo leitor 
da segunda parte da Vida saber que as virtudes do P. Champagnat, descritas 
sem grande preocupação cronológica, foram adquiridas aos poucos, e mesmo 
por ocasião de rupturas em sua vida.

Conclusão

Para mim é claro, portanto, que a Vida do P. Champagnat guarda todo o 
seu valor de fonte fundamental sobre as origens do Instituto, mas só poderá 
revelar sua riqueza se o leitor a tomar como um gênero literário hagiográfico, 
que apresenta uma santidade original que se desenvolve em todo o decurso da 
vida de uma personagem predestinada. Por outro lado, o leitor deverá se 
lembrar do caráter e da posição do redator, que deixa transparecer ao longo 
de todo o texto sua espiritualidade, sua cultura, suas opções ideológicas que 
não são necessariamente as do Fundador. Enfim, essa narração é uma obra de 
circunstância, que não visa apenas recordar as origens, mas corrigir os abusos 
da época da redação, servir de referência nas diversas funções e dificuldades, 
enfim manter e reforçar a coesão de um corpo cuja unidade, numa crise de 
crescimento e de organização, está fortemente ameaçada.
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Uma tal leitura, nada tira da santidade da personagem cuja vida é 
exaltada, mas, ao fazer-lhe perder uma dimensão sacral abusiva e desuma- 
nizadora, evita ao corpo, que lhe perpetua a memória, de atolar num mito 
original desencarnado e intemporal, que é todo o contrário de uma visão 
sadiamente espiritual.

Ir. André Lanfrey
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O TESTAMENTO ESPIRITUAL
DO PADRE CHAMPAGNAT

“O exemplar do Irmão Francisco representaria o texto passado a limpo, lido 
para a comunidade e assinado pelo P. Champagnat. O codicilo 
correspondería a algumas palavras pronunciadas pelo Fundador, após essa 
leitura, palavras piedosamente recolhidas, recopiadas em continuação do 
mesmo texto e assinadas por sua vez pelo P. Champagnat.” (Origines 
Maristes, p. 954).

O Ir. João Batista, que narra as circuntâncias da composição do 
Testamento Espiritual, não estava em 1’Hermitage por ocasião da última 
doença e da morte do Beato Fundador. Outrossim, sabemos que não se deve 
tomar à letra as afirmações dos biógrafos do século XIX. Portanto, não se 
pode excluir, ‘a prióri’, que o Ir. Francisco tenha tomado a iniciativa de pedir 
ao P. Champagnat de proceder a um ato tão importante para o “bem da 
Sociedade”.

O P. Champagnat, estando muito enfermo, certamente não fez grande 
trabalho de pensamento ou de expressão. Podemos dizer com muito maior 
certeza que algumas das sugestões que dá representam realmente o mais 
essencial de suas preocupações em relação à Congregação. Aliás quem teria 
tido a idéia de consagrar praticamente a metade do texto às relações com os 
Irmãos das Escolas Cristãs e com a Sociedade de Maria? O codicilo final, 
fielmente recolhido quanto à substância, fala igualmente em favor de uma 
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autenticidade substancial. Entretanto, é evidente que, salvo circunstância 
extraordinária, a formulação e a redação do texto pertencem ao Ir. Luís 
Maria e, talvez um pouco, ao Ir. Francisco.

O texto parece organizado sobre um esquema bastante simples. A 
primeira parte, mais importante, tem por objeto a Congregação e sua 
sobrevivência; no interior, pela prática da obediência e da caridade; no 
exterior, nas suas relações com os Irmãos das Escolas Cristãs e a Sociedade de 
Maria. A segunda parte faz recomendações sobre as virtudes essenciais, as 
devoções e define o espírito. Vêm em seguida as despedidas propriamente 
ditas e a volta de preocupações do P. Champagnat.

O que preocupa legitimamente o Fundador é o futuro de sua obra. Não 
conseguiu fazê-la incluir realmente na Sociedade de Maria e, por outro lado, a 
equipe dos Irmãos destinada à substituição é muito jovem. O Ir. Francisco, 
não tendo nem seu prestígio de fundador, nem suas qualidades de coração e 
de ação, terá muitas dificuldades cm suceder ao P. Champagnat.

“A maioria se perguntava como a Congregação poderia funcionar com 
aqueles que iriam dirigi-la daqui em diante. Não se duvidava de seu 
devotamento, mas temia-se os resultados de sua inexperiência. Embora 
fosse muito estimado de todos, o Ir. Francisco não tinha o caráter, a 
iniciativa, a energia c o ardor do P. Champagnat. Não possuía os corações e 
não dominava as vontades, como fazia tão bem o saudoso defunto.” (Avit, 
Annales de 1’Institut, vol. 1, p. 309).

Por isso compreende-se a insistência sobre a obediência (e a importância 
que os primeiros superiores darão ao Testamento do Fundador). Essa 
obediência será “de coração e de espírito”. O P. Champagnat exprime uma de 
suas preocupações principais, dizendo que “a obediência é a base e o 
sustentáculo de uma comunidade”. Isso é verdade no simples nível social e 
humano. A revocação das motivações sobrenaturais permite reivindicar até a 
obediência cega e a obediência de juízo. Essa doutrina está longe de ser nova 
no Instituto, visto que a Regra de 1837 reproduz integralmente a carta de 
Santo Inácio sobre a obediência, e que o P. Champagnat, no caderno N. 7, 
recopia as passagens mais fortes da Imitação de Jesus Cristo sobre a 
submissão.

Quanto à coesão interna do corpo pela caridade, isso tornou-se um dos 
temas fundamentais do P. Champaganat durante os últimos anos de seu 
governo (cf. Circulaires, de 1836 e 1837). Parece que a maturidade humana e 
espiritual de Marcelino Champagnat se operou em torno do amor. Era 
também um dos valores fundamentais, incontestavelmente reconhecidos nas 
comunidades dos primeiros Irmãos.
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Mas se os Irmãos estavam unidos, “como os membros de um mesmo 
corpo”, o perigo de que o espírito de corpo degenerasse em rivalidade em 
relação aos corpos homólogos não cra de nenhum modo imaginário. Aliás, 
sabemos, sobretudo pelas alusões do Ir. Avito, que as dificuldades com os 
Irmãos das Escolas Cristãs e os Padres Maristas começaram exatamente no 
tempo do Fundador. Este fazia o impossível para camuflá-las aos olhos dos 
Irmãos, e o conseguia bastante, sobretudo no que se referia às suas próprias 
discussões com o P. Colin.

Os Irmãozinhos de Maria não poderiam deixar de se encontrar com os 
Irmãos das Escolas Cristãa, embora o P. Champagnat afirmasse de boa mente 
que sua obra era complemento da de São João Batista de La Sale (cf. Lettre 
de 3-2-1838).

Apesar de sua apresentação aparentemente irrepreensível, a carta do 
Honorabilíssimo Ir. Anacleto ao P. Champagnat (2-8-1838) mostra sua 
insistência sobre as “pequenas localidades” pelas quais os Irmãos Lassalistas 
não desejavam a autorização que, pelo contrário, o P. Champagnat procurava. 
Este recusará vigorosamente um projeto que limite seu Instituto às comunas 
de menos de 1200 habitantes.

A esse ato oficial se acrescentavam as pequenas rivalidades, atiçadas pelo 
fato de os Irmãos Maristas pedirem um pagamento bem mais modesto. Para 
dar disso uma idéia, recordarei uma pequena “briga”, narrada pelo Ir. Avito 
nos seus “Annales de 1’Institut”, II volume, p. 200-201, n. 61.

"Os Irmãos das Escolas Cristãs estabeleceram um pensionato em 
Beaurepatre (Isère), no ano anterior... O Ir. Renova to, diretor, lançou 
prospectos espalhafatosos em todas as direções. O professor leigo de música, 
da casa de Vienne, ouviu os Irmãos dizerem entre si: ‘E preciso que nossos 
pensionatos de Vienne e de Beaurepaire esmaguem o dos Irmãos Maristas 
de Côte-Saint-André”’.

Esse leigo contou isso ao Ir. Eutrópio, diretor da Côte, e ao Ir. Vítor, 
diretor de Viriville, já bem irritados com esses prospectos e vanglorias do Ir. 
Renovato... (Segue uma farsa pregada pelos Irmãos Maristas aos Irmãos das 
Escolas Cristãs).

Perfeitamente reto e corajoso, o Fundador não deixa de dar uma lição 
concreta de caridade a seus Irmãozinhos, até no leito de morte. Longe de 
invejar os outros Irmãos, devem alegrar-se pelos seus sucessos e rezar por eles. 
Em todo o caso, cumpre “cedcr-lhcs sem constrangimento”, como que lhes 
reconhecendo a superioridade, e não contribuir aos maus rumores que não 
poderiam faltar de surgir aqui ou ali. Deveríam purificar o zelo e não ter 
outro objetivo senão a glória de Deus e a honra de Maria.

63



Logicamente, a exortação sobre a Sociedade de Maria deveria vir depois 
daquela que tem por objeto a coesão interna pela caridade: a grande 
Sociedade de Maria não deveria formar senão uma “só família”. Por outro 
lado, trata-se sobretudo de obediência e caridade, como no segundo c terceiro 
parágrafos. O fato é que essa exortação, que vem depois do parágrafo 
consagrado aos Irmãos das Escolas Cristãs com os quais havia dificuldadese, é 
portanto considerada como continuando a introdução: “todas as outras 
congregações”. (Aliás, não há transição entre o parágrafo dos Irmãos das 
Escolas Cristãs e o da Sociedade de Maria.) A perspectiva original não parece 
ser, então, simples “efusão de sentimentos fervorosos” a respeito da 
Sociedade de Maria, mas antes um esforço supremo para restaurar uma união 
que está sempre mais comprometida.

Sente-se desde a primeira frase a decalagcm existente entre um fato 
jurídico exterior e os sentimentos interiores que deveriam corresponder a 
isso:

“Como vossas vontades devem identificar-se com as dos Padres da 
Sociedade de Maria na vontade de um Superior único e geral, desejo que 
vossos corações e vossos sentimentos também se identifiquem sempre em 
Jesus e Maria".

Concretamente, o problema dos Irmãos a serviço dos Padres foi a 
principal pedra de tropeço, dado que o P. Colin tinha sobre isso idéias que 
pareciam inadmissíveis ao P. Champagnat e a seus Irmãos. As dificuldades só 
foram aumentando, apesar da disposição de “voar em auxílio” dos Padres, 
que o P Champagnat inseriu nos estatutos da congregação desde 1833. Ficou- 
se nessa declaração de boa vontade, sem especificar melhor os laços entre as 
duas sociedades, por ocasião da impressão da Regra de 1837.

O P. Champagnat é constante cm afirmar que não há senão um só 
superior geral para toda a Sociedade de Maria, e que o superior dos Irmãos 
deve estar subordinado a ele. No projeto de texto para regulamentar a eleição 
de seu sucessor (cf. Cahier n. 9), reserva o título de diretor geral para o 
superior dos Irmãos, para bem marcar que só há um diretor geral. (Parece 
que o P Colin só aceitaria a união com a condição de que os Irmãos 
estivessem totalmente submetidos ao governo dos Padres.).

Num clã de boa vontade e de afeição ardente por sua família religiosa, 
exorta uma vez mais os Irmãos a que procurem superar novamente as 
dificuldades:

"Os interesses deles sejam os vossos... ajudá-los pressurosamente... Um 
mesmo espírito, um mesmo amor vos ligue a eles como ramos a um mesmo 
tronco e como os filhos de uma só família a uma boa mãe, a divina Maria."
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Seguindo a lógica que lhe é habitual, M. Champagnat redobra suas 
recomendações numa segunda “onda”, modulando-as um pouco. No seu 
espírito, o superior geral comum deve ser o “centro dc união”. (Essa era já a 
sua idéia, no outono de 1830, quando os dois grupos, os de Lião e de Belley, 
elegeram o P. Colin). Exige agora para com o superior geral comum a mesma 
obediência que os Irmãos tinham a seu respeito. Ele leva a identificação muito 
longe: "Seu espírito é o meu e sua vontade é a minha".

Aqui o P. Champagnat lança mão do que há de mais precioso: a afeição, 
a confiança, a submissão que os Irmãos lhe testemunham. Para acabar de 
convencer os Irmãos de se apegarem de boa mente à Sociedade de Maria, faz 
dessa união a condição da prosperidade do Instituto:

"Encaro essa concordância perfeita e essa inteira submissão como a base e o 
sustentáculo da Sociedade dos Irmãos de Maria".

A opinião geralmcnte aceita era que uma congregação de Irmãos devia 
depender de um grupo de padres. (Essa era também a convicção de M. 
Mazelier). O P Champagnat volta aqui às suas preocupações fundamentais 
pelo futuro da congregação. Foi aliás uma preocupação semelhante que o 
levou a unir seu projeto de Irmãos docentes ao plano da Sociedade de Maria, 
em 1815.

De fato, as situações já estavam decididas desde o ano anterior quando, 
depois de altercações a respeito do governo dos Irmãos, os Padres votaram a 
separação entre Irmãos Serventes e Irmãos Docentes. O tempo não fará senão 
alargar a fissura entre as duas congregações maristas.

Em sua carta de 13-08-1870, o P. Colin esclarece perfeitamente seu 
pensamento e suas intenções primeiras:

"Os Irmãos docentes nunca estiveram diante de Deus no meu plano 
primitivo da Sociedade. Se mais tarde nele foram admitidos, foi por 
complacência e em reconhecimento dos serviços que nos prestavam e 
sobretudo a pedido do P. Champagnat e de seus Irmãos”. (OM, vol. 3, p. 
624).

Tendo feito suas recomendações mais insistentes para a vida da 
congregação como corpo social, o Fundador a isso acrescenta alguns 
conselhos mais diretamente espirituais, muito poucos no total. (A 
desproporção entre as duas partes, a vida concreta e a doutrina, é caraterística 
de M. Champagnat). Essa passagem esquemática poderia ser dividida em dois 
grupos: 1) o espírito de oração e as devoções; 2) as virtudes religiosas.

No centro da primeira parte, entre a presença de Deus e a devoção à 
Santíssima Virgem, insere-se a definição do espírito do Instituto.
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Esse trecho é difícil dc analisar. O P. Champagnat começa o parágrafo 
referindo-se a Deus. Isso poderia ser simplesmente convencional, se não 
soubéssemos que o sentido de Deus é outra característica fundamental de sua 
vida espiritual.

A expressão "presença de Deus" é uma fórmula cujo sentido deveria ser 
especificado em cada caso particular. Em Champagnat, parece sobretudo 
significar a atitude do pobre perante Deus, como o sugere a fórmula reflexa: 
“Vós o sabeis, meu Deus”. Esse diálogo existencial, esse face a face da 
criatura com seu Deus, pode muito bem ser visto como “a alma da oração, da 
meditação e de todas as virtudes".

No fio dessa interpretação e nessa posição “em face de Deus”, é normal 
que o Instituto se caracterize pela humildade e pela simplicidade. É certo que 
a humildade era uma das grandes virtudes do P. Champagnat. Quanto à 
simplicidade, na sua acepção moderna de virtude de comportamento 
habitual, cra pouco definida na linguagem ascética e espiritual. Até era 
frequentemente rejeitada, em nome de certa concepção de “educação”.

Os Irmãos Francisco e Luís Maria a resgatam pouco a pouco (sempre 
apoiando-a na humildade), e fazem dela a característica geral dos primeiros 
Irmãos, como aliás o Ir. Avito:

"O Ir. Alexandre, um dos primeiros discípulos do P. Champagnat, era um 
bom israelita, de grande simplicidade, como a maioria dos Irmãos antigos". 
(.Annales de l’Institut, vol. 3, p. 262, n. 55).

E esse sentido que podemos guardar aqui: a simplicidade apoiando-se na 
humildade, em nível de linguagem, como na realidade dos sentimentos da 
alma c do comportamento exterior. Hoje podemos dizer diretamente que a 
característica dos Irmãos de Maria é a simplicidade, no sentido moderno da 
palavra. (Notar o singular no texto: “a característica dos Irmãzinhos de 
Maria”).

E evidente que aqui tocamos uma forma da infância espiritual, 
caracterizada pela atitude filial (aquela mesma do Verbo encarnado).

"Em verdade vos digo que, se não mudardes e não vos tornardes como as 
crianças, de modo algum entrareis no Reino dos Céus." (Mt 18, 3)

Essa atitude se encarna naturalmente numa “devoção terna e filial...” 
para nossa boa Mãe, segundo a maneira constante de M. Champagnat, para 
quem tudo deve encontrar sua expressão na vida concreta.

Essa piedade maríal se caracteriza ainda pela noção fundamental e vital 
de pertença, como também pelo compromisso num apostolado marial:
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“Tornai-a amada por todos, tanto quanto vos for possível. Ela é a primeira 
Superiora de toda a Sociedade... Ah! como é consolador... lembrar-se de que 
a gente viveu soh os auspícios de Maria na sua Sociedade! Digne-se essa boa 
Mãe vos conservar, multiplicar e santificar!..."

A melhor expressão do P. Champagnat sobre a devoção à Santíssima 
Virgem se encontra, provavelmente, em sua carta de 27-05-1838, a Dom 
Pompallier:

“Sem Maria nada somos e com Maria temos tudo, porque Maria tem 
sempre seu adorável Filho entre os braços ou no coração’’.

Como Maria tem seu papel no mistério da Encarnação, a devoção a 
Maria é um meio de nos fazer entrar nesse mistério e de nos unir a Jesus. O 
amor de nossa “Boa Mãe” nos introduz sem dificuldade no espírito filial, o 
espírito de Jesus que nos faz dizer “Abba”, Pai. O fato que a definição do 
espírito do Instituto pela simplicidade tome lugar entre o sentido de Deus e a 
devoção filial à Santíssima Virgem, pode agora revestir um sentido simbólico: 
o espírito marista é um caminho marial para ir a Deus.

A pequena exortação sobre a vida religiosa, que se encontra pelo fim do 
texto, completa, cm nível pessoal, as recomendações sobre a obediência e a 
caridade dos dois primeiros parágrafos. Nela o P. Champagnat se mostra mais 
uma vez realista, ao mesmo tempo que desenvolve um idealismo vigoroso. E 
surpreendente encontrar num homem, que está no fim, tamanha vitalidade 
confiante. A vocação marista é um ideal que é preciso “amar” e conservar 
com “fidelidade” e “coragem". A condição fundamental para permanecer fiel 
a esse ideal é a pobreza e o desapego.

“Ninguém pode servir a dois senhores." (Mt 6, 24)

“Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a 
compra.’’ (Mt 13, 46)

“Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens,... ” (Mt 19, 21)

A Regra aí é apresentada como o meio de ficar fiel ao ideal da 
consagração religiosa encarnada no voto de castidade. Essa virtude, “a mais 
bela e a mais delicada” de todas, deve ser espccialmente cara ao Irmão 
marista educador, conforme a vontade do P. Champagnat e as tradições do 
Instituto. Certamente, seguir a Cristo implica a cruz, mas também a 
participação às suas graças de salvação.
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‘‘Para viver como bom religioso exige-se sacrifício, mas a graça suaviza tudo 
Jesus e Maria vos ajudarão.”

Aqui, o P. Champagnat, chegado ao fim do seu Testamento Espiritual, 
alude às circunstâncias do momento e associa seu destino pessoal ao dos 
Irmãos, na morte como no decorrer da vida:

“Ah! como é consolador,... que a gente viveu sob os auspícios de Maria na 
sua Sociedade!”

Um modo de lembrar globalmente o caráter marial da consagração 
religiosa dos Irmãos, com sua nuança particular de pertença. Diante da morte 
iminente, como faz bem lançar-se uma última vez “nos braços” da “Boa 
Mãe”.

As despedidas do P. Champagnat se transformam em votos de vida e 
prosperidade, depois desta alusão passageira da própria morte:

“Dígne-se essa boa Mãe vos conservar, multiplicar e santificar!".

Doou toda a sua vida à “obra de Maria” e, no momento da morte não 
pensa senão na obra dela.

O adeus propriamente dito é formado por três linhas, aquelas que o bom 
Padre punha mais frequentemente no fim das cartas. Exprimem a união 
fraterna do Padre com seus Irmãos bem-amados, elevando-a ao nível 
sobrenatural da intimidade com Jesus e Maria. É aliás nessa perspectiva que o 
amor recebe sua consagração e permanece para a eternidade.

“Deixo-vos todos, confiante, nos santos corações de Jesus e Maria...”

A fórmula final retoma a introdução, sublinhando que o Testamentc 
Espiritual resume a vontade expressa do Fundador (a respeito de sua obra), e 
orientando o conjunto, mais uma vez, para “a glória de Jesus e de Maria”. A 
introdução e a conclusão, pedindo sobretudo uma formulação, levam mais 
diretamente a marca do redator (Ir. Luís Maria).

A entrega do Testamento entre as mãos do P. Colin constitui uma 
homenagem religiosa com relação a seu superior, mas igualmente um 
lembrete: a vontade expressa do Fundador dos Irmãos (e co-fundador dos 
Padres) de ligar sua obra à Sociedade de Maria.

O codicilo trazido aparentemente por simples sentimentos de 
humildade, deve ser ligado provavelmente a algo muito mais concreto, 
segundo a maneira de proceder do P. Champagnat. O motor disso é 
provavelmente um certo sentimento de culpa entre o superior dos Irmãos 
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O TESTAMENTO ESPIRITUAL DO PADRE CHAMPAGNAT

Maristas e o P. Colin quanto aos Irmãos a serviço dos padres. Conhecemos 
cartas severas deste que parece ter ido ate certa ruptura com o P 
Champagnat. (De fevereiro de 1839 a fevereiro de 1840, nenhum vestígio dc 
correspondência).

Essa situação tensa no seio da família religiosa constituía provavelmente 
um dos grandes desgostos do P. Champagnat no decorrer dos últimos anos. È 
sem dúvida essa angústia que é expressa no breve acréscimo ao final do 
Testamento Espiritual. Segundo a lógica própria do P. Champagnat, como 
também a lógica dos sentimentos difíceis de exprimir, o autor recomeça para 
chegar ao alvo.

Ficava bem a um santo agonizante pedir perdão por ofensas hipotéticas e 
implorar orações para obter misericórdia junto a Deus. Isso permitia 
sobretudo um derradeiro protesto solene de respeito e submissão ao “Sr. 
Superior Geral da Sociedade de Maria” e de união com todos os membros 
dessa Sociedade. (Essa “introdução”, provavelmente bem curta, pôde receber 
uma formulação mais cuidada).

Não é de excluir “a prióri” que o P Champagnat tenha querido pedir 
especialmente desculpas pelo que poderia ter de responsabilidade no 
“escândalo” da divisão no seio da Sociedade dc Maria. A menção dos Irmãos, 
no fim, é supérflua, visto que o P. Champagnat já exprimiu amplamente sua 
afeição para com eles. Pode ser devida à pena do redator que sentia a 
necessidade de arredondar os ângulos e neutralizar o que essa última alusão 
poderia ter de excessivamente preciso c evocador.

REFLEXÕES:

Esse Testamento tem bastante o caráter dc improvisação pela ausência de 
fórmulas solenes, mais ou menos longas, usuais na circunstância. O texto 
realmente se atém às recomendações essenciais que, aliás, se referem 
freqüentemente a problemas concretos c vitais para a congregação. Nesse 
sentido, é a última lição (da vida) que o Fundador dá a seus discípulos.

Quanto às virtudes, muitos avisos do P. Champagnat, por ocasião dos 
retiros, se referiam à pobreza. Encontram-se também aí graves advertências 
sobre a familiaridade com os meninos, que aliás são resumidas na Regra de 
1837, p. 44.

Estamos longe da simples leitura edificante habitual, em que se faz 
abstração dc toda a situação real. M. Champagnat nunca se afasta da vida 
concreta.

Pode se notar também que nesse texto capital não aparece a divisa: 
“Tudo a Jesus por Maria”, nem a fórmula “Recurso habitual”. Entretanto, “A 
Boa Mãe” aí está muito presente.
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A caridade e a humildade do santo Fundador são muito mais realçadas 
pelas recomendações desinteressadas a favor dos outros Irmãos docentes, que 
pelas belas expressões do segundo parágrafo, sobre a união e a caridade 
dentro da Congregação.

Alexandre Balko
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A VIDA AFETIVA
EM MARCELINO CHAMPAGNAT: 

CELIBATO, AMOR E AMIZADE

APRESENTAÇÃO GERAL

Este estudo sobre a afetividade de Marcelino Champagnat foi motivado 
pelo seminário “Amizade e Vida Religiosa”. Inicialmente, o tema me parecia 
um grande desafio, porque ainda não havia sido estudado de maneira 
significativa. O Padre José Rovira c o Ir. Alexandre Balko me ajudaram a 
centralizar os objetivos do trabalho.

Na primeira parte, tratei de esclarecer alguns conceitos atinentes ao tema 
desenvolvido amplamente no corpo central. São aclarados os conceitos 
centrais do estudo posterior. Defino descritivamente afetividade, emoção, 
sentimento, amadurecimento afetivo. Depois, indico os aspectos 
fundamentais da sexualidade humana, do ponto de vista antropológico, e os 
elementos teológicos do celibato pelo Reino. Também indico algumas 
características do amor celibatário e da amizade na Vida Religiosa.

Na segunda parte, considero central o capítulo terceiro, em que trato do 
celibato e da afetividade em Marcelino Champagnat, a partir de seus escritos, 
de alguns fatos de sua vida e dos testemunhos ou narrações dos que o 
conheceram. Os dois primeiros capítulos têm por objetivo entrar no contexto 
e ambiente vital de Champagnat, como também observar as influências que 
recebeu na educação e que formaram sua personalidade, Os dois últimos 
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capítulos, porém, permitem ver as consequências de sua vida afetiva, refletida 
em sua espiritualidade, na relação com Deus e no trato afetuoso com as 
pessoas.

A terceira parte é a confirmação de quanto foi exposto, através dos 
textos originais escritos pelo Fundador, entre os quais as “cartas” são de 
grande relevância e significação. Nessa terceira parte, analiso os textos a partir 
dos originais, sob a ótica do celibato e da afetividade, sendo que, na segunda 
parte, faço uma síntese partindo das diversas fontes.

São escassos os textos originais do Fundador dos Irmãos Maristas que 
façam referência direta ao celibato, à amizade e à afetividade. Essa foi uma 
das dificuldades que tive de enfrentar ao estudar o tema. Entretanto, há 
escritos em que esses temas aparecem de forma indireta. Esses textos são 
bastante numerosos e me permitiram ver em Champagnat um homem de 
alma generosa e de coração limpo, afetuoso e cordial. Seus escritos, junto com 
os testemunhos dos biógrafos, me conduziram ao objetivo desejado: conhecer 
a inter-relação existente, em Marcelino Champagnat, entre o celibato, o amor 
ao próximo e a amizade.

O CELIBATO EM MARCELINO CHAMPAGNAT

Dentre os escritos de Champagnat, dispomos apenas de duas cartas que 
mencionam, muito discrctamente, a pureza e a castidade. No Testamento 
Espiritual, alude veladamente à castidade, referindo-se à “mais bela e à mais 
delicada das virtudes”.

Nesses escritos, reportando-se à pureza, Marcelino fala da “amável 
virtude” (Lettre 247), c da “mais bela e mais delicada das virtudes” 
(Testamento Espiritual); considera-a como virtude angélica, pois ele mesmo 
diz a seu correspondente: “Maria o conservará casto como um anjo” (Lettre 
259). Entre os meios que propõe para o cultivo da pureza e da castidade 
figuram os seguintes: pensar na morte, na Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, manter-se sempre ocupados e zelosos na educação, obedecer e seguir 
os conselhos do superior, observar ficlmcnte a Regra, lembrar-se da presença 
de Deus e ter grande devoção a Maria

Em alguns sermões escritos, Champagnat ataca os bailes, os costumes 
licenciosos, os botequins e as leituras proibidas; faz finca-pé na pureza de 
costumes e na necessidade de levar vida casta e austera; o modelo supremo de 
pureza que propõe é Maria, e a meta a que se deve chegar mediante uma vida 
casta é a caridade, o amor ao próximo, a misericórdia e o perdão das ofensas, 
(cf. Sermons 2, 10, 14, 25, 28).

Em diversas cartas (cf. Cartas 5, 93, 103) e no texto da Regra primitiva 
(cap. VIII e IX) consta a precaução e prudência a manter no trato com as 
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mulheres (‘pessoas do sexo’), que só podem entrar na casa dos Irmãos 
quando acompanhadas pelo Pároco ou Prefeito, (cf. Règles des Petits Frères 
de Marie, cap. IX, art. 9).

Apesar disso, Marcelino manteve um trato normal com as mulheres. 
Num dos propósitos que tomou para as férias de 1813, promete: “Tratarei dc 
nunca ficar sozinho com pessoas dc outro sexo”; porém, ao mesmo tempo 
promete: “Visitarei os doentes..., ensinarei aos ignorantes, ricos ou pobres...”, 
o que implica encontrar-se com homens e mulheres, (cf. Cadernos Maristas, 
1990, n. 1, p. 95).

Dispomos de duas cartas em que se mostra atencioso c cordial no trato 
com as senhoras, seja com Jeanne Chavoin, fundadora das Irmãs Maristas, 
seja com sua cunhada, Marie Clermondon, a quem escreve de Paris uma carta 
afetuosa, motivada pela morte de seu esposo, (cf. Lettres 25 e 180).

Não dispomos dc outros escritos dc Marcelino que sejam significativos, 
nem sobre o celibato, nem sobre o mundo feminino. Podemos deduzir que 
seguiu os modelos de seus formadores c agiu em consonância com os autores 
espirituais e os costumes dos zelosos sacerdotes de seu tempo.

Respeito à sua atitude perante as festas e bailes, é preciso notar os ataca 
dirctamente, como se observa nos sermões e relatam seus biógrafos. Os bailes 
eram tidos como invenção diabólica e causa próxima de pecado; por isso, os 
sacerdotes zelosos, na época de Champagnat, falam eloqücntcmente contra os 
mesmos e, aos paroquianos culpados, impõem penitências, mesmo publica- 
mente. Marcelino, até como seminarista, dissolveu um baile em seu povoado 
e, na paróquia de Lavalla, continuaria essa cruzada, (cf. Vida, p. 24).

Diante de faltas morais contra a pureza ou castidade, Marcelino é 
apresentado pelo Ir. João Batista Furet - seu principal biógrafo - como um 
homem rigoroso. Conta-nos, com patético realismo, duas faltas que 
escandalizaram os postulantes; em relação a elas e aos culpados, o Fundador 
procedeu duramente para evitar o contágio. Um caso aconteceu em Lavalla, 
em 1824, com um postulante; o outro, em 1’Hermitage, de forma semelhante. 
(Cf. Vida, p. 384-386) Entretanto, diante de uma falta do mesmo tipo, 
cometida por um de seus companheiros sacerdotes, Courveille, Marcelino se 
mostrou compassivo e tolerante, (cf. Vida, p. 139-140) Disso deduzimos que 
não era o rigorismo a atitude fundamental de Marcelino, mas sim a de 
impedir o contágio.

A prudência, a vigilância, o realismo, a presença ativa entre os Irmãos e 
meninos eram os modos que propunha, e ele próprio praticava, para evitar 
todo escândalo ou falta contra a pureza. De fato, não temos notícia de que 
houvesse, no seu tempo, alguma falta contra a pureza ou castidade entre os 
Irmãos nem com os alunos.. A vigilância mútua e contínua, o zelo apostólico, 
a caridade fraterna, a abertura de consciência, a simplicidade e humildade, a 
austeridade e o sacrifício, a oração e a devoção a Maria foram os meios 
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empregados por Marcerlino Champagnat e ensinados a seus Irmãos para 
cultivar a castidade. (Vida, p. 223, 371-380; Témoignages... p. 116-118; 
Règles, p. 72-75; Avis, Leçons, Sentences, p. 177-197).

O AMOR E A AMIZADE EM MARCELINO CHAMPAGNAT

Em conexão com o tema do celibato, estudamos a forma de viver o amor 
em nosso Fundador, isto é, suas relações afetivas com Deus e com os demais. 
Trata-se de um homeme sensível às necessidades dos outros, às circunstâncias 
da Igreja e da sociedade de seu tempo.

Nas suas relações com Deus, Champagnat se destaca pela atitude de 
abandono à vontade divina, de confiança na Providência, de infância 
espiritual. Podemos dizer que as coordenadas de sua espiritualidade são o 
amor a Jesus Cristo e o amor a Maria. Os mistérios de Cristo, da predileção 
de Marcelino, se referem à humildade de Jesus em Belém e em Nazaré (Verbo 
encarnado), na Cruz (Redenção), no tabernáculo (Eucaristia). A devoção 
terna e filial a Maria também está cm relação com a humildade e o amor, de 
onde brotam seu zelo apostólico e sua dedicação à Igreja. Marcelino cultiva a 
oração como “presença de Deus” que está sempre ao nosso lado nas 
atividades; trata-se de uma oração do coração, como experiência básica em 
que predominam a humildade, a confiança, o abandono ao Senhor. Desse 
modo surge profunda união e amizade com Ele. O amor fraterno e a amizade 
que Marcelino cultiva para com as pessoas será o fruto dessa profunda relação 
com Deus.

Efetivamente, Marcelino manteve relações afetuosas com sua família. 
Possuímos documentos e dados históricos que confirmam essa relação de 
carinhosa proximidade, especialmente com os irmãos Jean-Pierre e Jean- 
Barthélemy; também com os sobrinhos Arnaud e a cunhada Marie 
Clermondon se mostra afetuoso e achegado.

Descobrimos que Marcelino teve bons e numerosos amigos. Esse tema 
não foi aprofundado ainda suficientemente, mas achamos laços sinceros de 
amizade entre Champagnat e Duplay, Mazelier, Dervieux, Colin, Janvier, 
Jourjon, Bellier, Préher e outras personagens que nomeio no trabalho.

Champagnat também manteve relações cordiais com os Superiores, 
especialmente com Gardette, Cattet, Cholleton, Courbon, Barou e Dom De 
Pins. O mesmo podemos dizer de seu trato com os benfeitores e paroquianos. 
Soube conquistar a confiança, o apreço e o carinho de todos esses.

Quanto à sua relação com os Irmãos, o amor e a amizade, a solicitude e a 
compreensão foram suas atitudes básicas. O segredo, como fundador, está em 
seu coração paterno e em seu trato cordial. Esses aspectos se refletem 
claramente em muitas de suas cartas, que citei amplamente na segunda e 
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terceira parte. Marcclino utilizou o encontro informal, as cartas e as 
circulares, as conferências, as entrevistas pessoais para dirigir e expressar seu 
amor aos Irmãos. Sua afetividade se manifesta pela cordialidade do trato, a 
compreensão, a presença e a confiança. Muitas dc suas cartas e os 
testemunhos dos Irmãos deixam claros esses aspectos do Fundador, (cf. 
Annalcs, p. 249-255; Lettres 135, 168, 169, 172, 175, 181, 193, 204).

Marcelino Champagnat manifesta seu amor aos Irmãos fazendo-se todo 
para todos, com mil detalhes práticos, com a oração, o carinho, o afeto 
humano e espiritual. Expressa sua confiança c amizade especial com alguns 
Irmãos: Francisco, Estanislau, Silvestre, Lourenço, Antônio, Bartolomcu, 
João Maria, Luís, João Batista, Boaventura, Luís Maria.

Champagnat se mostra compassivo e generoso com os meninos, anciãos, 
enfermos, pobres e paroquianos. (cf. Vida, p. 460, 473, 479; Annales, p. 317; 
Racontc sur Marcellin Champagnat, p. 270) Manifesta amor universal e senso 
pastoral que se estende a toda a Igreja, visto que “todas as dioceses do mundo 
entram em nossos planos” (Lettre 93). Amar em nome do Senhor, zelo 
apostólico que brotava do amor concreto às pessoas, da fraternidade e do 
espírito dc família promovido na Congregação Religiosa que fundou.

Marcelino Champagnat foi homem de relações afetuosas, profundas e 
francas com as pessoas; cultivou a amizade e o amor ao próximo. Amor que 
surgia espontâneo do fundo do coração afetuoso e compassivo.

CONCLUSÕES

Sintetizando o tema desenvolvido na tese, posso enfatizar e sublinhar os 
seguintes aspectos:

1. Afetividade, sexualidade, celibato, amor e amizade estão em íntima 
correlação. A vida religiosa, a consagração, não pode ser vivida verdadeira
mente sem a integração e desenvolvimento desses aspectos.

2. Marcelino Champagnat viveu num meio ou ambiente familiar, 
cultural, social e religioso em que desenvolveu sua vocação e capacidade de 
amar. Expressou o dinamismo humano e espiritual numa época e num lugar 
concreto: a França revolucionária e pós-revolucionária. Conheceu o influxo 
de novas correntes de pensamento e de ação: a ilustração, a inquietude social 
e o desejo de liberdade, igualdade e fraternidade; a Igreja da França passou 
por momentos de crise e de restauração, condicionada pela perseguição, pelo 
romanticismo, rigorismo, galicanismo... O fruto final foi um amplo ressurgir 
espiritual de que Champagnat participou. Ele conheceu as vicissitudes e 
necessidades de seu tempo, sensibilizou-se por elas, contribuindo eficazmente 
na renovação social c religiosa.
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5. Dentre os rasgos característicos da personalidade de Marcelino 
Champagnat sobressaem: a simplicidade, o senso prático, a vontade firme, o 
bom trato com as pessoas, a capacidade de ação e trabalho, a liderança 
amistosa e achegada, a sensibilidade e o afeto diante das necessidades dos 
outros.

4. Marcelino Champagnat viveu o celibato em relação direta com a 
humildade, obediência e caridade fraterna. Nessa ótica subjaz, como pano de 
fundo, a dimensão marial de toda a sua espiritualidade e também uma visão 
intuitiva das raízes genuínas da vida religiosa.

Os meios mais importantes que utilizou e propôs para a vivência do 
celibato pelo Reino foram estes: caridade fraterna, zelo apostólico, vigilância 
sobre os sentidos, abertura de consciência, oração e sacramentos, humildade e 
devoção a Maria.

Suponho que Marcelino Champagnat não escreveu muito sobre a 
castidade, pelos motivos que indico adiante. Não escreveu sobre nenhum 
tema, de forma significativa (em profundidade ou extensão), nem mesmo 
sobre educação e pedagogia, como fundador de uma congregação de 
educadores, porque não foi homem teórico, mas prático. Naquele tempo, não 
era muito comum falar desses temas, diante dos quais se mantinha de 
preferência uma atitude de respeitoso silêncio. Não precisou referir-se a essa 
temática com maior ênfase, já que nem ele nem os primeiros Irmãos - a julgar 
pelos escritos e testemunhos conhecidos - tiveram problemas a respeito. 
Finalmente, como motivo positivo, creio que via o celibato em relação com a 
humildade, a obediência, a caridade..., e não como aspecto autônomo, nem 
como fim em si mesmo. Por isso, propunha como meio e fonte do celibato o 
cultivo da fraternidade, o apostolado, a humildade e a imitação de Maria.

5. A espiritualidade de Marcelino Champaganat está cm relação com sua 
afetividade. O amor e a presença de Deus como forma de oração, a terna e 
filial devoção a Maria, a predileção pelos mistérios do Verbo Encarnadao 
(Belém, Nazaré, Calvário), o amor à Eucaristia, o abandono e confiança na 
Providência, a respeitosa reverência aos Superiores, o zelo apostólico pela 
salvação das almas, a entrega generosa aos mais necessitados, o interesse pela 
vida comunitária dos Irmãozinhos de Maria (vivendo com eles) são elementos 
que sobressaem na espiritualidade de Champagnat, relacionados com seu 
fervoroso coração. Por outra parte, Marcelino não foi inventor nem inovador; 
sua espiritualidade está em relação e dependência com outros movimentos 
anteriores que assimilou, imprimindo-lhes um caráter particular. Seu carisma, 
como fundador, provém do Espírito e da Igreja e redunda em benefício e em 
serviço da mesma Igreja.
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A VIDA AFETIVA EM MARCELINO CHAMPAGNAT

6. Marcelino viveu o celibato ligado ao amor universal e achegado a cada 
pessoa em particular. Foi homem de trato simples, capaz de cultivar 
profundas amizades e relações francas com os que o rodeavam. No capítulo 
quinto da segunda parte, desenvolví amplamente o tipo de relações de 
Marcelino Champagnat com sua família, seus amigos e colegas sacerdotes, 
com os Superiores, com os Irmãos por ele fundados, com os paroquianos e as 
crianças. Dos textos de muitas de suas cartas, em que transparece um coração 
afetivo, se deduz o amor profundo e a amizade que Marcelino professava a 
seus correspondentes. O segredo de sua formação e de sua pedagogia estava 
no amor, combinação de ternura e exigência paternal. Sua ação apostólica se 
compendiava na compaixão e no amor universal.

7. Os escritos de Marcelino Champagnat só indiretamente se referem aos 
temas do celibato, afetividade e amizade. Não obstante, encontrei em suas 
cartas, propósitos, sermões, Testamento Espiritual e na primeira Regra 
impressa elementos suficientes que me permitiram descobrir e avaliar a 
importância desses aspectos na vida do Fundador. Para ele, celibato e 
amizade tinham a função de potenciar o amor e a liberdade para o serviço de 
Deus e dos homens.

8. A formação e o desenvolvimento afetivo é uma dimensão essencial na 
consagração religiosa. As faculdades da pessoa humana (inteligência e 
vontade) devem ser integradas e dinamizadas pela afetividade. Um sadio 
desenvolvimento da emotividade e da sensibilidade é elemento unificador da 
beleza, do bem e da verdade por que anseia a alma humana. A conformação 
com a pessoa de Cristo e a interiorização dos valores evangélicos supõem 
como ideal o seguimento e a imitação de quem é o Caminho, a Verdade e a 
Vida. Marcelino Champagnat seguiu o Mestre segundo a moção do Espírito e 
soube unificar em sua vida o celibato e o amor, sendo instrumento de 
caridade divina.

9. Os episódios rigoristas, com relação à castidade, narrados pelo Ir. João 
Batista Furet (principal biógrafo do Fundador dos Irmãos Maristas) cumpre 
situá-los no contexto histórico e religioso da época. Certos comportamentos 
que nos parecem cruéis, algumas reações e procedimentos que podem 
parccer-nos dramaticamente desproporcionais à causa, não surpreendem 
dentro do contexto e dos modos de proceder daquele tempo e da formação 
que Marcelino recebeu no seminário. No capítulo terceiro da segunda parte, 
já expliquei que o trato com as mulheres se reduzia ao estritamente 
necessário; dei os motivos de suas atitudes dramatizadoras perante os bailes; 
argumentei sobre seu comportamento rigoroso diante do escândalo de dois 
postulantes e a rebeldia contagiosa de alguns Irmãos.
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10. A atitude básica de Marcelino Champagnat é a prudência e o amor 
audacioso. A sabedoria do coração iluminou e dinamizou seu pensamento e 
sua ação. Seu agir se entende na perspectiva do trato fraterno que potência a 
simplicidade de relação com Deus e com os homens, a amizade, a confiança, a 
compaixão e a generosidade. Concluo dizendo que Marcelino soube amar 
segundo o coração de Deus, único manancial de pureza e caridade.

(Apresentação da tese do IR. J. Bayo)
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DOCUMENTOS

2.14
A PENITÊNCIA

Conferência sobre a penitência em geral, conforme o autógrafo AFM 134.23 em 
8 páginas 20,3 x 14,4, sendo a sexta somente de 3 linhas; a sétima de 4, escritas no 
sentido do comprimento, e a oitava completamente em branco.

Numa série de conferências ou instruções sobre o sacramento da penitência que 
se seguirão, essa pode ser considerada como uma introdução. E uma reflexão sobre a 
palavra “penitência”, no sentido mais geral, que conduz bastante rapidamente o 
orador ao sacramento da penitência e a sua necessidade. Para torná-la mais viva, a 
lição é apresentada como respostas a perguntas que se supõem no ouvinte.

Não é fácil situar esse texto na vida de M. Champagnat. Tanto pode ser uma 
daquelas instruções que dava a seus paroquianos, no domingo, depois da oração da 
tarde (cf. Vida, p. 43-45), como também das que dava durante uma missão, para 
preparar os fiéis à confissão geral. No primeiro caso, se situaria no começo de seu 
vicariato, lá por 1816/17; no segundo caso, de preferência após 1824. A nota da p. 7 
do original não pode fornecer-nos indicações precisas, podendo ser tanto anterior 
como posterior ao texto.

N. B.: as palavras entre parênteses ( ) estão riscadas no texto original francês; as 
letras entre colchetes [ ] foram completadas pelo editor.
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CONFERENCE SUR LA PENITENCE

Le mot latin PENITENT1A signifie repcntir. Rcpentir marque, outre le 
changement de sentiment pour 1’avenir, le regret et la douleur pour le 
passé.
Si l’on a manque à quelqu’un dont on depende et qui soit fort au-dessus 
de nous, la douleur qu’on en ressent porte à nous abaisser et lui en faire 
satisfaction. Un sujet, par exemple, qui a porte les armes contre son 
prince, met bas les armes, condamne hautement sa conduite passee, 
s’abaisse profondement pour réparer le crime dc sa revolte.
La pénitcncc cst donc, selon la force du nom que lui donnent les latins, 
une douleur et une detestation du péché que l’on a commis avec la 
resolution sincere de le le plus commettre et la volonté de reparer en la 
maniere qu’on le peut 1'injure faite a Dieu par le peché.
Ainsi, faire pénitcncc, c’est detester le péché, y renoncer de tout son 
coeur et le punir en soi-même.
Et ce qu’on appelle 1’esprit de penitence, c’est la disposition d’un 
homme qui, penétré du regret d’avoir péché, reconnoissant ce qu’il doit 
a la justice de Dieu, prend contre lui-même, sans se flater, les interets de 
sa justice et s’efforce par tous les moyens possibles d’y satisfaire afin d’en 
obtenir misericorde. C’est encore ce qu’on appelle: vertu de pénitcncc.
On appelle encore: faire sa pénitence, s’acquitter des oeuvres satis- 
factoires imposées par le confesseur; c’est ce dont nous parlerons dans la 
conference touchant la satisfaction.
Enfin on appelle pénitence, le sacrement institué par Notre Seigneur 
Jésus Ch. pour la reconciliation des pecheurs.
- Avant de passer au sacrement de pénitence, voudriez vous nous dire s’il 
est necessaire d’avoir la vertu de penitence maintenant que N.SJ.Ch. a 
institué le sacrement de pénitence? et quelle différence y a-t-il entre la 
penitence commc vertu ct la penitence comme sacrement?
- II y a cette grande différence que le sacre[mcn]t de pénitence n’est 
nécessaire que depuis que Notre Seigneur J.C. l’a institué et qu’il n’a lieu 
que pour les péchés commis après le sacrement de Bap.

Au lieu que la vertu de penitence a été, dit le consile de Trente, 
necessaire en tout temps pour obtenir la grâce de la justice a tous ceux 
qui s’étoient souillés par quelque peche mortel et même à ceux qui 
demandoient a être lavés par le sacrement de Bapt. II a toujours été 
necessaire que le pécheur renonçat a la malice et qu’il s’cn corrigeât, en 
détestant avec une ste. haine et une sincere douleur de coeur 1’offense 
qu’il avoit commise contre Dieu.
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CONFERÊNCIA SOBRE A PENITÊNCIA

A palavra latina PENITENTIA significa arrependimento. O arrependi
mento designa, além da mudança de sentimento para o futuro, o pesar e 
a dor pelo passado.
Se faltamos para com alguém de quem dependemos e que esteja muito 
acima de nós, a dor proveniente disso nos leva a humilhar-nos e a 
satisfazê-lo. Um indivíduo, por exemplo, que levantou armas contra seu 
príncipe, depõe as armas, condena abertamente sua conduta passada, se 
humilha profundamente para reparar o crime de sua revolta.
A penitência é, portanto, segundo a força da designação que lhe dão os 
latinos, a dor e a detestação do pecado que se cometeu, com a resolução 
sincera de não mais cometê-lo e a vontade de reparar, da maneira que se 
puder, a injúria feita a Deus pelo pecado.
Assim, fazer penitência é detestar o pecado, renunciar a ele de todo o 
coração e puni-lo em si mesmo.
O que se denomina espírito de penitência é a disposição da pessoa que, 
penetrada do pesar de ter pecado, reconhecendo o que deve à justiça de 
Deus, toma contra si mesma, sem se vangloriar, os interesses dessa justiça 
e se esforça, por todos os meios possíveis, de satisfazer a ela, a fim de 
obter misericórdia. É o que ainda se chama: virtude da penitência.
Diz-se ainda: cumprir sua penitência, fazer as ações satisfatórias impostas 
pelo confessor. Disso falaremos na conferência a respeito da satisfação.

Enfim, chama-se penitência o sacramento instituído por Nosso Senhor 
Jesus Cristo para a reconciliação dos pecadores.
- Antes de passar ao sacramento da penitência, poderia nos dizer se é 
necessário ter a virtude da penitência, depois que Nosso Senhor Jesus 
Cristo instituiu o sacramento da penitência? E que diferença há entre a 
penitência como virtude e a penitência como sacramento?
- Há esta grande diferença: o sacramento da penitência só é necessário 
depois que Nosso Senhor Jesus Cristo o instituiu, e só se aplica aos 
pecados cometidos depois do Batismo.

Ao passo que a virtude da penitência, diz o Concilio de Trento, foi 
sempre necessária para que obtivessem a graça da justiça os que se 
mancharam com algum pecado mortal, e também para os que pediam 
para serem lavados pelo sacramento do Batismo. Sempre foi necessário 
que o pecador renunciasse à malícia e dela se corrigisse, detestando, com 
santo horror e sincero pesar, a ofensa cometida contra Deus.
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Cette necessite de la penitence pour tous les temps et pour tous les 
pecheurs est fondée sur deux loix que Dieu a établies:
Io Dieu est l’ordre essentiel et immuable, il ne se reconcilie avec le 
pecheur que quand celui ci rentre dans l’ordre de ses devoirs. 
L’opposition de sa volonté avec celle de Dieu est un desordre et une 
revolte, et pour que Dieu lui pardonnc, il faut que le pecheur detruise 
cette opposition de sa volonté avec ce Dieu: Nm paenitentiam egeritis 
omnes similiter peribitis.
2o 11 faut que tout péché soit punit. Tel est l’arret irrevocable prononcé 
par celui qui est la souveraine justice et le pecheur ne peut rentrer en 
grâce avec Dieu s’il ne se soumet volontairement a cet arret. II est donc 
absolument necessaire que le pecheur entre dans les vues de Dieu sur 
lui, qu’il prenne contre lui-même les interets de sa justice en les 
punissant volontairement et en acceptant de bon coeur les maux par 
lesquels il plut a Dieu de le punir en cette vie, s’il ne veut que cette 
justice ne tombe sur lui de tout son poids et 1’ecrase pendant toute 
l’eternité. Car il n’y a point de milieu: tout péché, grand ou petit, dit St. 
Augustin, doit incessament etre puni ou par le pecheur penitent, ou par 
la justice vengeresse de Dieu.

- Voudriez vous nous dire ce que c’est que le sacrement de penitence et 
en quoi il consiste?
- Le sacrement de penitence est un signe sensible, institué par Notre 
Seigncur Jésus Ch., pour remêttre les péché commis après le Bap. Jesus 
Ch. 1’institua après sa resurection quand il dit a ses Apôtres: Recevez le 
St. Esprit; les pechés seront remis à ceux a qui vous les remettrez et ils 
seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez.
Le sacrement de pénitence consiste dans la contrition, la confession, la 
satisfaction du penitent et 1’absolution du prctre.

sur la page 7, dans le scns de la longueur:

Correspondance factures quittances 
Correspondance, factures quittances Notes

Bourg Argental St.Sauveur extrait Bap(teme) certificat autorisation 
Boulieu Brevet (Lettres demandant)
Empuis Chavanais
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Essa necessidade da penitência em todos os tempos e para todos os 
pecadores baseia-se em duas leis estabelecidas por Deus:
Io. Deus é a ordem essencial e imutável. Ele só se reconcilia com o 
pecador quando este reentra na ordem de seus deveres. A oposição de 
sua vontade com a de Deus é desordem e revolta, e para que Deus lhe 
perdoe, é preciso que o pecador destrua essa oposição de sua vontade 
com a de Deus: Nisi paenitentiam egeritis omnes similiter peribitis.

2 o. É preciso que todo pecado seja punido. Esse é o decreto irrevogável, 
pronunciado por aquele que é a soberana justiça, e o pecador não pode 
reentrar em graça com Deus sem se submeter voluntariamente a esse 
decreto. É, portanto, absolutamente necessário que o pecador entre nas 
vistas de Deus a seu respeito, que tome contra si mesmo os interesses de 
sua justiça, punindo-os voluntariamente e aceitando de bom grado os 
males pelos quais apraz a Deus puni-lo nesta vida, se não quiser que essa 
justiça caia sobre ele com todo o peso e o esmague durante toda a 
eternidade. Porque não há meio-termo: todo pecado, grande ou 
pequeno, diz Santo Agostinho, deve ser continuamente punido ou pelo 
pecador penitente, ou pela justiça punitiva de Deus.

- Pode dizer-nos o que é o sacramento da penitência e cm que consiste?

- O sacramento da penitência é um sinal sensível, instituído por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, para perdoar o pecado cometido depois do 
Batismo. Jesus Cristo o instituiu depois de sua ressurreição, quando disse 
a seus Apóstolos: “Recebei o Espírito Santo; os pecados serão perdoados 
a quem os perdoardes, e serão retidos a quem os retiverdes”.
O sacramento da penitência consiste na contrição, na confissão, na 
satisfação do penitente e na absolução do sacerdote.

Na página 7, no sentido do comprimento:

Correspondência, faturas, recibos 
Correspondência, faturas, recibos, Notas

Bourg Argental, St. Sauveur, extrato Batismo, certificado autorização 
Boulicu Brcvê de ensino (Cartas pedindo).
Empuis Chavanais
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A - Contrition Doc. 134.20

Deus nunc annuntiat bominibus ut omnes ubique paenitentiam agant.

Dieu fait maintenant annoncer à tous les hommes et cn tous les lieux, 
qu’ils íassent pénitence. ch.19
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2.15
O SACRAMENTO DA PENITÊNCIA

Conforme o autógrafo AFM 134.20; 21; 22,
em 16 páginas (atualmente separadas),20 x 14.
As páginas 1,2 e 16 estão completamente em branco;
a página 3 só tem 3 linhas, o final de 134.20.

São três textos que formam um conjunto a respeito dos diversos aspectos do 
sacramento da penitência. Após uma introdução geral, M. Champagnat desenvolve as 
três partes do sacramento da penitência, tratando de cada uma em sessão diferente. 
Dá-lhes o nome de “Conferência”, mas são antes esboços de instruções, lições de 
catecismo.

São apresentadas da maneira que sempre recomendava aos Irmãos: por 
perguntas e respostas. Entretanto, parece que aqui não se dirige nem às crianças nem 
aos Irmãos: as citações latinas convêm mais ao púlpito que à sala de aula. O estilo de 
conjunto lembra mais o de alguma missão de paróquia, mas não temos outras razões 
que justificariam a hipótese.

A - Contrição Doc. 134.20

Deus nunc annuntiat hominibus ut omnes ubique paenitentiam agant.

Deus faz agora anunciar a todos os homens e em todos os lugares que 
façam penitência, (cap. 19).
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Nisi paenitentiam egeritis, omnes similiter peribitis. St L. 13,3.
Penitencc, comme vertu, pénitence comme sacremcnt.
Notre Seigneur Jesus Ch. institua ce sacrement après sa résurrection, 
quand il dit à ses apôtres: Recevez le St Esprit; les péchés seront remis à 
ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les 
retiendrez.
Ce sacrement consitc dans la contrition, la confession (1’absolution) et la 
satisfaction du pénitent et dans 1’absolution du prêtre.

lère Conf. De la contrition

D - Quelle est la première chose que doit faire un pécheur qui veut 
rentrer en grâce avec Dieu?
R - II doit avoir une contrition sincère de tous ses péchés.
Cette contrition, dit le saint concilc de Trente, est une douleur d’avoir 
offensé Dieu, accompagnée d’un ferme propos de ne le plus offenser: 
Puit quovis tempore, ad impetrandam remissionem peccatorum, hic 
contritionis motus necessarius.
Le St Concilc de Trente ajoute: Cette contrition regarde le passé et 
1’avcnir
Paenitentia est mala praeterita plangere et iterum non committerc. 
Paenitemini et convertimini ut deleantur peccata vestra. (Act. 3. 29)

D - Tous ceux qui récitent par coeur ou dans leurs heures?..
R - La contrition selon tous les Théologiens doit avoir quatre qualités: 
elle doit être intérieure, souveraine surnaturclle et universelle.
Io Intérieure: Scindite corda.
2o Souveraine: Le péché est le plus grand de tous les maux.
3o Surnaturelle idest quelle doit être excitée en nous par un mouvement 
du St Esprit.
4o Universelle: Peccatum quod diligitur confitendo minime deleatur.

D - N’y a-t-il pas deux sortes de contritions?
R - Un homme peut concevoir du regrct de ses péchés, ou par la crainte 
du châtiment de Dieu. ou par un pur amour de Dieu; cela fait qu’on 
distingue deux sortes de contritions: l’une parfaite, l’autre imparfaite.

D - Est-on obligé de faire un acte de contrition aussitôt qu’on est tombé 
dans le péché mortel? Celui qui passeroit plusieurs mois sans ...
R - Quand on a eu le malheur d’offenser Dieu, on ne doit pas différer de 
se convertir: Non tardes convertí ad Ptominum, et ne differas de die in diem.
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Nisi paenitentiam egeritis, omnes similiter peribitis (Lucas 13, 3).
Penitência como virtude, penitência como sacramento.
Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu esse sacramento depois de sua 
ressurreição, quando disse a seus apóstolos: “Recebei o Espírito Santo; a 
quem perdoardes os pecados, serão perdoados; a quem os retiverdes, 
serão retidos”.
Esse sacramento consiste na contrição, na confissão, na satisfação do 
penitente e na absolvição do sacerdote.

1? Conferência: da Contrição

P. - Qual é a primeira coisa que deve fazer um pecador que quer recu
perar a graça de Deus?
R. - Deve ter contrição sincera de todos os seus pecados.
Essa contrição, diz o santo Concilio de Trento, é a dor de ter ofendido a 
Deus, acompanhada do firme propósito de não mais ofendê-lo:
Fmt quovis tempore, ad impetrandam remissionem peccatorum, bic 
contributionis motus necessarius.
O santo Concilio de Trento acrescenta: essa contrição se refere ao 
passado e ao futuro.
Paenitentia est praeterita plangere et iterum non committere.
Paenitemini et convertimini ut deleantur peccata vestra. (At 3, 19).

P. - Todos os que recitam de cor ou lendo no seu livro de reza?...
R. - A contrição, segundo os teólogos, deve ter quatro qualidades: deve 
ser interior, soberana, sobrenatural c universal.
1? Interior: Scindite corda.
2? Soberana: o pecado c o maior de todos os males.
3? Sobrenatural: idest, que deve ser excitada em nós por uma moção do 
Espírito Santo.
4? Universal: Peccatum quod diligitur confitendo minime deleatur..

P. - Não há duas espécies de contrição?
R. - Um homem pode arrepender-se dos pecados ou pelo temor do 
castigo de Deus ou por puro amor de Deus; isso permite distinguir duas 
espécies de contrição: uma perfeita, outra imperfeita.

P. - E-se obrigado a fazer um ato de contrição logo que se caiu em 
pecado mortal? Quem passasse vários meses sem...
R. - Quando se teve a infelicidade de ofender a Deus, não se deve adiar a 
conversão: Non tardes convertí ad Dominum, et ne differas de die in diem.
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D - Quels sont les cas ou l’on est particulièrement obligé à faire des actes 
de contritions
R - On y est obligé,
Io quand on se trouve dans un péril évident de mort, 
2o quand on (va) recevoir ou administrer un sacrement 
3 o Quand on se trouve enveloppé dans une calamité publique.

D - Ceux qui ne se confessent que des péchés véniels, dont ils n’ont point 
de contrition, ou qui ne forment pas un ferme propos de ne les plus 
commêttre, en reçoivent-ils le pardon dans le sacrement de pénitence?
R. Io- Je réponds d’abord que celui qui rcçoit le sacrement de pénitence, 
sans contrition, ne peut pas recevoir le pardon des scs péchés...
R. 2o- Que celui qui reçoit le sacrement de pénitence et qui n’a pas un 
ferme propos de n’en plus commêttre à 1’avenir, celui-là, dis-je, reçoit le 
pardon des péchés qu’il deteste et qu’il se propose de ne plus commêttre. 
II y a une grande différence entre le péché véniel et le péché mortel.

D - Par quels motifs, un pénitcnt peut-il s’cxciter au regret de ses péchés?

R - II doit se bien pénétrer de la nécessité de la contrition. La contrition 
peut tenir lieu de tout, mais rien ne peut remplacer la contrition. II n’y a 
ni prière, ni aumône, ni jeúne, ni indulgence qui puisse obtenir le pardon 
des péchés.
Fuit quovis tempore, dit le St Concile de Trente, ad impetrandam remis- 
sionem peccatorum bic contritionis motus necessarius.

Histoire d’un pécheur mourant.
ler Un grand pécheur alia se confesser au vénérable archevêque de 
Sans, Pierre de Corbeil.
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O SACRAMENTO DA PENITÊNCIA - 2.15

P. - Em que casos somos particularmente obrigados a fazer atos de 
contrição?
R. - Somos obrigados:
1? quando nos encontramos em perigo evidente de morte;

45 2? quando vamos receber ou administrar um sacramento;
3? quando nos encontramos envolvidos em calamidade pública.

P. - Os que se confessam só de pecados veniais, sem ter deles nenhuma 
contrição, ou que não fazem firme propósito de não mais cometê-los, 
recebem o perdão no sacramento da penitência?

50 R. - 1? Respondo, antes dc tudo, que aquele que recebe o sacramento da 
penitência sem contrição, não pode receber o perdão dc seus pecados...
R. - 2o Aquele que recebe o sacramento da penitência sem um propósito 
firme de não mais cometê-los no futuro, digo que recebe o perdão dos 
pecados que detesta e que se propõe a não cometê-los mais. Há grande 

55 diferença entre o pecado venial c o pecado mortal.

P. - Por que motivos um pecador pode excitar-se ao arrependimento dos 
pecados?
R. - Deve bem compenetrar-se da necessidade da contrição. A contrição 
pode substituir tudo, mas nada pode substituir a contrição. Não há 

60 oração, nem esmola, nem jejum, nem indulgência que possa obter o
perdão dos pecados.
Yuit quovis tempore, diz o santo Concilio de Trento, ad impetrandam 
remissionem peccatorum hic contritionis motus necessarius.

História dc um pecador agonizante.
65 1? Um grande pecador foi confessar-se ao venerável arcebispo de 

Sans (1), Ped ro de Corbeil (2).

(1 Leia-se Sens. sede do distrito de Yonne, França.
(2) Schmid, Catéchisme historique, trad. Bélet, ediç. 1858, vol. III, p. 140-142; 

Gaume,Catéchisme de persévérance, vol. IV, ediç. 1854, p. 170-171. Esse exemplo, portanto, 
devia ser bastante conhecido pelos pregadores. Não foi possível saber exatamente de onde M. 
Champagnat o tirou. Ei-lo na versão mais breve de Gaume. “Nos séculos de fé, viram-se 
grandes pecadores morrer de dor aos pés do Padre a quem acabavam de confessar seus 
pecados. Um desses robustos Cristãos teve a infelicidade dc cometer um enorme crime. 
Imediatamente procurou o Arcebispo de Sens para se confessar. Depois de se ter acusado com 
muitas lágrimas e dor, pergunta se pode esperar o perdão. - Sim, respondeu o santo 
Arcebispo, se estiver pronto a cumprir a penitência que lhe impuser. - Todas as que 
quiserdes, replicou o penitente, nem que seja sofrer mil mortes. - Dou-lhe sete anos de 
penitência, disse o Arcebispo. - O que c isso, meu pai? Se fizesse penitência até o fim do 
mundo, isso seria pouco. - Pois bem, jejuará somente três dias a pão e água. - Meu pai, meu 
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2? Um famoso ladrão, perseguido pela justiça, lançou-se, nesse triste 
estado, nos braços de Simeão Estilita. Tirado das vidas dos Padres do 
deserto (3).

pai, disse-lhe o pecador soluçando c debulhado em lágrimas, conjuro-vos, dai-me uma 
penitência conveniente. () Arcebispo, vendo-o tão contrito, disse-lhe: ‘Ordeno-lhe que recite 
somente um Pai-nosso, e lhe asseguro que seu pecado será perdoado’. A essas palavras, o 
penitente sente-se penetrado de tamanha compunção que solta um profundo suspiro e cai 
completamente morto. O santo Arcebispo, tocado também até as lágrimas, assegurava com 
razão que esse pobre pecador tinha tal contrição que foi direito para o Céu, sem passar pelo 
Purgatório”.

(3) R. P. Michel-Ange Marin, Les Vies des Pères des déserts d’Orient, ediç. 1864, vol. 
IV, p. 469-470. Apresentaremos aqui a admirável conversão de um ladrão que Antônio, 
discípulo do Santo (Simeão Estilita), conta na sua vida. Os Isaurianos tinham um cheíe, 
chamado Antíoco Agonato, cujas roubos à mão armada eram muito conhecidos e contra o 
qual foram enviados frequentemente soldados, sem nenhum resultado, porque era 
extraordináriamente forte. Por fim, toda a cidade de Antioquia, horrorizada pelos crimes 
desse bandido, se sublevou, e puseram-se em campo 156 homens escolhidos e bem armados 
para procurá-lo. Encontraram-no numa taberna; vendo-se em perigo, levantou-se 
imediatamente, abriu passagem com espada na mão, ameaçando matar quem ousasse 
aproximar-se e, montando um cavalo que o aguardava à margem do riacho próximo, correu a 
toda a brida a se refugiar junto do santo Simeão como num asilo.

Abraçou a coluna e exclamou em alta voz: “Servo de Deus, salvai uma alma que se 
perde”. - “Que quer de mim?”, lhe disse o santo. - “Eu sou”, respondeu Agonato, “o famoso 
chefe dos ladrões, e recorro a vós para encontrar a salvação.” - “Você tem”, replicou o santo, 
“sincera dor de seus crimes?”. - “Eoi com esse propósito que aqui me refugiei.”

Enquanto assim falava, chegaram os soldados que o procuravam e, dirigindo-se ao santo: 
“Santíssimo Pai”, lhe dizem, “não é justo que acolhais esse celerado; devolvei-o para que seja 
punido como merece." “Meus filhos”, lhes respondeu o santo, “não fui eu quem o fez vir 
aqui. Entretanto, aquele que conhece seus crimes c sua conversão terá compaixão dele. 
Quanto a mim, não posso expulsá-lo, porque o reino dos céus é para os penitentes. De dois 
ladrões que foram crucificados com Jesus Cristo, houve um que tomou posse do reino dos 
céus, e o outro recebeu o castigo que merecia. Se alguém de vocês pode se opor àquele que o 
enviou para cá, pode entrar e levá-lo.”

Ouvindo isso, os soldados se retiraram, e então Agonato disse ao santo: “Meu Senhor, 
eu vou embora”. - “O quê ?”, diz o santo, “você volta a seus crimes?”. - “Não, meu Pai”, 
respondeu, “mas o Senhor Jesus me chama.” E, elevando as mãos ao céu, disse: “Senhor Jesus 
Cristo, filho de Deus, recebei o meu espírito”. Chorou por duas horas de modo tão tocante 
que arrancou lágrimas dos olhos do santo e de todos os assistentes. Depois, inclinando a 
cabeça contra a coluna, rendeu o espírito a Deus. Retiraram o corpo e o enterraram no 
mostei ro.
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2d Un fameux voleur ctant poursuivit par la justice, alia se jetter dans 
cette triste position, entre les bras du Stylite Siméon. Tire des vies des 
Pères de dcserts
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. B - Doc. 0134.2100

2de Conf. - De la confession, seconde partie du sacrement de 
pénitence.

lèrc D - Qu’est-ce que la confession sacramentelle? Est-elle necessaire 
pour obtenir le pardon des péchés commis après le Baptême? A-t-elle 
toujours été en usage dans 1’Eglise?
R. 1 - Que la confession qui cst la seconde partie du sacrement de la 
pénitence, est une accusation que le pécheur fait lui-même de ses péchés 
à un prêtre approuvé pour en recevoir la pénitence et 1’absolution.
R.2 - Que la confession est de 1’essence du sacrement de pénitence, et 
ellc est nécessaire de droit divin à tous ceux qui après le baptême sont 
tombés dans le péché mortel, pour en obtenir le pardon, ce qu’on 
comprendra sans peine, si l’on considère avec les saints Pères, que le 
pouvoir que Jésus donna aux prêtres, en instituant le sacrement de 
pénitence, ne peut s’exercer que par manière de jugement.
Le prêtre est encore le médecin des âmes, et en cctte qualité, il doit 
connoítre le mal en lui-même.
R.3 - La confession a été en usage même du temps des apôtres: Multi 
credentium veniebant, confitentes et accusantes actus suos.

D - Quand est-on obligé de se confesser?
R - St. Thomas ct le commun des théologiens ne croient pas qu’on soit 
obligé, sous peine d’un nouveau péché, de s’aller confesser aussitôt 
qu’on (n’) est tombé dans le péché, quoique Guillaume de Paris, Hugues 
de St Victor et St Bonaventure.
On y est obligé en certains cas: Io quand [on] est en danger de mort, 
quand on veut recevoir ou administrer un sacrement.
Quand on est en danger de mort, comme un soldat qui va au combat, 
une femme enceinte.
On y est obligé par le précepte de l’Eglisc qui ordonne à toutes les 
personnes qui ont attint l’âge de discrétion, de se confesser au moins une 
fois l’an.

D - Comment faut il se confesser? Quclles sont les qualités dont la 
confession doit être revêtue pour être bonne?
R - La confession pour être bonne doit avoir trois qualités: elle doit être 
humble sincere et entière.

D - N’y a-t-il pas des cas oíi un pénitent est obligé de réitérer ses 
confessions?
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B- Doc. 0134.2100

2.“ Conferência: Da confissão, segunda parte do sacramento da 
penitência.

1? P. - O que é a confissão sacramental? Ela c necessária para obter o 
perdão dos pecados cometidos depois do Batismo? Sempre esteve em 
uso na Igreja?
R. - 1? A confissão, que é a segunda parte do sacramento da penitência, 
é a acusação que o próprio pecador faz de seus pecados, a um sacerdote 
aprovado, para receber a penitência e a absolvição.
R. - 2'.’ A confissão é da essência do sacramento da penitência e é 
necessária, de direito divino, para que possam receber o perdão todos 
aqueles que, depois do batismo, caíram em pecado mortal. Isso se 
compreende sem dificuldade se, com os santos Padres, se considera que 
o poder que Jesus deu aos sacerdotes, instituindo o sacramento da 
penitência, não pode ser exercido senão pela maneira de julgamento.
O padre é também o médico das almas e, nessa qualidade, deve conhecer 
o mal em si mesmo.
R. - 3? A confissão esteve em uso já no tempo dos apóstolos: Multi cre- 
dentium veniehant, confitentes et accusantes actus suos.

P. - Quando há obrigação de se confessar?
R. - Santo Tomás e o comum dos teólogos não crêem que se esteja obri
gado, sob pena de novo pecado, a se confessar logo que se caiu em 
pecado, embora Guilherme de Paris, Hugo de São Vítor e São Boaven- 
tura sejam de opinião diferente.
É-se obrigado em certos casos: cm perigo de morte, na recepção ou 
administração de um sacramento.
Quando em perigo de morte, como um soldado que entra em combate, 
uma mulher grávida.
É-se obrigado pelo preceito da Igreja, que manda a todas as pessoas que 
atingiram a idade do discernimento que se confessem ao menos uma vez 
por ano.

P - Como confessar-se? Que qualidades deve ter a boa confissão?

R. - A boa confissão deve ter três qualidades: deve ser humilde, sincera e 
completa.

P. - Em que casos o penitente deve repetir a confissão?
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R. On doit réitérer ses confessions quand on y remarque des défauts 
essentiels.
Io Quand on s’est confesse a un prêtre qui n’avait pas le pouvoir 
d’absoudre, etc.
2o Quand un pénitent a divise sa confession, disant une partie de ses 
péchés à un confesseur et le reste à un autre.
3o Quand, par malice, par crainte, par honte ou par ignorance volontaire 
et affectée, on a omis quelque péché mortel dans sa confession.
4o Quand on s’est confessé sans contrition.
5o Quand on a pas accompli la pénitence qui à été enjointe et qu’on a 
pas eu la volonté sincère de 1’accomplir, de satisfaire à Dieu et au 
prochain. Dans ces cas, et autres semblables...

D. Faut-il s’examiner avant que d’aller se confesser et combien de temps 
faut-il mettre à s’examiner.
R.l°- On doit s’examiner avant que d’aller se confesser, sur les devoirs 
de son état;
2o sur les péchés que commettent ordinairement les personnes du même 
état;
3o sur la réformation des moeurs; il y a tant de temps que je me 

confesse, ma vie en est-elle mieux réglée?

D. Quel(le)s avantages rctire-t-on d’une confession bien faite?
R. 1 - Elle remet les péchés; Emundet nos ab omni iniquitatedSt Aug.)

Vis esse pulcher confitere.
Le St. Esprit dit dans l’Ecriture Sainte que la bonne confession est une 
veine de vie: Vena vitae os justi, et os impiorum operit iniquitatem (Prov. 
10.11).
2o La confession ramène les plus grands pécheurs.
3o Elle tire de la tiédeur ceux qui y sont tombés.

- C - Doc. 0134.2200

Conférence - Sur la satisfaction du pénitent et sur l’absolution du 
prêtre.

Facite ergo fruetus dignos paenitentiae.
Dieu ayant fait entendre sa voix à Jean qui depuis son enfance avait vécu 
dans le désert, il vint, dit St Luc, prêcher (dans) le baptême de la 
pénitence et préparer les Juifs à la venue du Messie.
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R. - Deve-se repetir a confissão em que houve falhas essenciais.

105 1? Quando a confissão foi feita a um padre que não tinha o poder de 
absolver, etc.
2? Quando o penitente dividiu a confissão, dizendo parte de seus 
pecados a um confessor e o resto a outro.
3? Quando, por malícia, temor ou vergonha, ou por ignorância 

’0 voluntária e afetada se omitiu algum pecado mortal na confissão.
4? Quando se confessou sem contrição.
5? Quando não se cumpriu a penitência imposta c não se teve a vontade 
sincera de cumpri-la, de satisfazer a Deus e ao próximo. Nesses casos e 
em outros semelhantes...

115 P. - Precisa examinar-se antes de se confessar? Quanto tempo devemos 
empregar no exame?
R. - 1? Antes de se confessar, cumpre examinar-se sobre os deveres de 
estado;
2? sobre os pecados que ordinariamente cometem as pessoas do mesmo 

120 estado;
3? sobre a reforma dos costumes; há tanto tempo que me confesso, 
minha vida está mais regrada?

P - Quais as vantagens da confissão bem feita?
125 R. - 1? Perdoa os pecados: Emundet nos ab omni iniquitate. (Santo 

Agostinho).
Vis esse pulcher confitere.
O Espírito Santo diz, na Escritura, que a boa confissão é uma veia de 
vida: Vena vitae os justi, et os impiorum operit iniquitatem (Pr 10, 11).

130 2? A confissão reconduz os maiores pecadores.
3? Livra os que caíram na tibieza.

C- Doc. 0134.2200

Conferência: Sobre a satisfação do penitente e sobre a absolvição do 
padre

Facite ergo fruetus dignos penitentiae.
Deus falou a João Batista que, desde a infância, viveu no deserto e veio, 

135 diz São Lucas, pregar o batismo da penitência e preparar os Judeus para
a vinda do Messias.
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D - Qu’est-ce que la satisfaction du pénitent dont vous paraisscz vouloir 
nous parler?
R - Est illatae injuriae compensatio, dit St Thomas.

D - Est-on obligé de satisfaire à Dieu pour les péchés commis après le 
baptême?
R - La satisfaction est fondce sur trois fortes raisons:
Io Sur la justice de Dieu qui ne laisse rien d’impuni.
2o Sur l’abus de la grâce baptismale.
3o Sur 1’infidélité et la malice du pécheur qui a besoin de ce remède.

D - Jésus-Christ n’a-t-il pas assez satisfait, pourquoi nous obliger encore 
à satisfaire?
R - Adimpleo ca quae desunt passionum Christi in carne mea.

D - Commcnt faut-il satisfaire à Dieu et quelles qualités doivent avoir 
nos satisfactions?
R - II faut satisfaire d’une manière proportionnée à nos péchés.
Io II faut qu’il y ait quelquc égalité entre la pénitence et le péché et que 
1c pécheur soit puni selon le nombre et 1’énormité de ses péchés.

2o Que sa pénitence soit convenable dit le St. Concile de Trente, par 
conséquent, que ce soit une peine et un remcde.
3. II faut autant que cela se peut, que la pénitence consiste en des oeuvres 
contraíres au péché qu’on a commis: Contrariis contraria curantur.

D - Quelles sont les oeuvres par lesquelles nous pouvons satisfaire à Dieu?
R - On peut les réduire à trois: la pricre, le jeüne et l’aumône.

D - Ne peut-on pas refuser la pénitence qu’impose le confesseur, et y a-t- 
il un péché de nc pas 1’accomplir?
R - injunctam sibi paenitentiam propriis viribus strideat adimplere, dit le 
consil général de Latrant tenu sous Inocent 3.

D. Ne peut-on pas changer la pénitence qui nous a été imposée ou du 
moins la faire changer par un autre confesseur?
R.l° Un pénitent ne peut pas, par la raison que personnc ne peut être 
juge en sa propre cause.
2o Un confesseur ne doit pas changer la pénitence qu’a imposée un autre 
confesseur, quand la pénitence est juste, convenable et proportionnée.
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P. - O que é a satisfação do penitente, de que pareceis nos querer 
falar?
R. - Est illate injuriae compensado, diz Santo Tomás.

P. - É-se obrigado a satisfazer a Deus pelos pecados cometidos depois do 
batismo?
R. - A satisfação se fundamenta cm três fortes razões:
Io Sobre a justiça de Deus que nada deixa impune.
2? Sobre o abuso da graça batismal.
3? Sobre a infidelidade e a malícia do pecador que necessita desse 
remédio.

P. - Jesus Cristo não satisfez bastante? Por que nos obrigar ainda a satis
fazer?
R. - Adimpleo ea quae passionum Christi in carne mea.

P - Como satisfazer a Deus, e que qualidades devem ter nossas satis
fações?
R. - E preciso satisfazer dc maneira proporcional a nossos pecados.
1? É preciso que haja certa igualdade entre a penitência e o pecado, e 
que o pecador seja punido segundo o número e a gravidade de seus 
pecados.
2? Que sua penitência seja conveniente, diz o Concilio de Trento, por 
conseguinte, que seja castigo e remédio.
3? E preciso, tanto quanto possível, que a penitência consista em ações 
contrárias ao pecado cometido: Contrariis contraria curantur.

P - Quais são as ações com que podemos satisfazer a Deus?
R. - Podemos reduzi-las a três: a oração, o jejum e a esmola.

P. - Pode-se recusar a penitência imposta pelo confessor, e peca-se em 
não cumpri-la?
R. - Injunctam sibi paenitentam propriis viribus stndeat adimplere, diz o 
Concilio Geral de Latrão, realizado sob Inocêncio III.

P. - Pode-se mudar a penitência imposta ou, pelo menos, pedir que outro 
confessor a troque?
R. - 1? Um penitente não pode, porque ninguém pode ser juiz em causa 
própria.
2? Um confessor não deve trocar a penitência imposta por outro con
fessor, quando a penitência é justa, conveniente e proporcionada.
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D - Quand un pcnitent a une véritable contrition, qu’il a confesse et 
175 surtout qu’il a satisfait ou au moins qu’il est bien determine à 

1’accomplir.
R - II ne lui reste qu’à recevoir 1’absolution du prêtre.

D - Les confesseurs ne doivent-ils pas donner 1’absolution à tous ceux 
qui la demandent ?

180 R - Les confesseurs ont non seulement le pouvoir de délier, mais encore 
de lier, ils ont des règles qu’ils doivent suivre..

D - Que doit faire le pénitent auquel on refuse 1’absolution?
R -11 doit s’y soumêttre humblement.
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P. - Quando um penitente tem verdadeira contrição, confessou e sobre
tudo satisfez ou, pelo menos, está bem determinado a cumpri-la...

R. - Só lhe resta receber a absolvição do padre.

175 P. - Os confessores não devem dar a absolvição a quantos lha pedem?

R. - Os confessores têm não só o poder de desligar, mas também de ligar, 
eles têm normas que devem seguir...

P. - Que deve fazer o penitente a quem se recusa a absolvição?
R. - Deve, humildemente, submeter-se a isso.
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2de Conference sur la confession et sur ses qualités

Je suis convaincu de la necessite de la confession; jc vais commencer 
encíore par la] confession, si vous voulez l’entendre.
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2.16
O SACRAMENTO DA PENITÊNCIA

Segunda série de CONFERÊNCIAS sobre o sacramento da penitência, 
conforme autógrafo AFM 134.24, 
de 4 páginas 25,5 x 20, 
em papel espesso e rugoso, dobrado em quatro.

A segunda série difere da primeira no conteúdo e na forma.
A primeira tratava das disposições interiores, a segunda trata da administração 

do sacramento ou da maneira de se confessar.
Quanto à forma, aqui temos apenas um esboço que indica, sob um número, a 

idéia geral de cada parágrafo, embora mantendo o método de perguntas e respostas, 
mas menos seguido.

A série começa pela segunda conferência. Ter-se-á perdido a primeira, ou é 
preciso considerá-la como a de nu 2.14, em que se anuncia uma continuação? Pelo 
formato do papel, conviría melhor ao n° 2.15 a sequência, ao passo que, pelo 
conteúdo, seria a presente sequência que correspondería à primeira. A pergunta fica 
sem resposta por falta de indicação válida.

O texto francês reproduz integralmente o original, com as cacografias e as 
obscuridades do final, como o sentido da “glosa”, a repetição de “4a Conferência”.

Segunda conferência: sobre a confissão e suas qualidades.

Estou convencido da necessidade da confissão; começarei ainda por ela, 
se quiserem escutar.
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- M. Ia confcssion, pour être bonne doit rcnfermer trois qualité: elle doit 
etre Io humble; 2o sincere; 3o entiere.
- Io Humble: II faut declarer ses pechcs avec une grande confusion 
d’avoir offensé Dieu.
2 o La confession doit etre sincere: II ne faut dans la confession ni 
diminuer, ni augmenter, ni excuser ses pechés.
- 2o Vous convenez cependant, Mr. qu’il y a des choses trop difficile à 
dire et qu’il est même impossible de dire.
R. - Je sais qu’il est des aveux qui coutent, mais adressons de ferventes 
prière à Dieu qui ne commende rien d’impossible et il nous aidera a 
confesser ce qui nous paroit le plus difficile à dire. Oublions pour un 
moment que c’est a un homme que nous confessons.
3o J’ai dit en troisieme lieu que la confession doit etre entiere. On entend 
par une confession entiere, cellc qui renfermc tous les pechcs mortels, 
leur nombre, leur circonstance agravante ou qui changent 1’espècc.
11 faut tous confesser ses pechés mortels; 1’omission d’un seul (causerait 
serait cause de la nulité du peché).
II y a les circonstance de temps, de lieu, de choses et de personne.
(Les motifs les moyens)

Troisieme conference: Sur la maniere de se confesser

A votre reveille, pensez a ce que vous avez faire; dites a Dieu: Dimite 
nobis peccata nostra. Dites encore en vous habillant: Indue me Domine 
novum bominem - revêtez moi Seigneur du nouvel homme. En vous 
lavant le visage ou les mains: Amplius lava me Domine ut inocuis manibus 
et monde corde tibi servire valeam. En entrant dans 1’église, prenez de 
cctte eau sanctifiée par les prieres de l’Eglise et dites encore plus du 
coeur que de la bouche: (Amplius l) Asperges me Domine byssopo et 
mundabor etc... Ensuite, retiré dans un coin de 1’église (le plus retire) et 
la, prosterné comme l’humble publicain: Propitius esto mibipeccatori.
Pour achever son examen on suit la methode que prescrivent les Sts. P., 
les Thes... les auteurs assetiques comme très propre a inspirer le repentir 
de ses fautcs et la volonté de s’en corriger.
Cette methode se reduit à cinq points:
Io a se mcttre cn la préscnce de Dieu, a le remercier de ...
2o a lui dcmander les graces et les lumieres pour bien connoitre et 
distinguer ses fautcs;
3o a nous rappellcr cn mcmoire nos pensécs, nos parolcs, nos actes, nos 
occupations, les devoirs de notre état, et voir en quoi nous aurions pu 
offcnscr Dieu;
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- Sr. Padre, a confissão, para ser boa deve ter três qualidades: deve ser 
1? humilde; 2? sincera; 3? completa.
- 1? Humilde: cumpre declarar os pecados com grande pesar por ter 
ofendido a Deus.
2? A confissão deve ser sincera: nela não se- deve aumentar, nem 
diminuir, nem desculpar os pecados.
- Entretanto convirá, Sr. Padre, que há coisas demasiado difíceis e até 
impossíveis de dizer.
R. - Sei que há declarações que custam, mas dirijamos fervorosas orações 
a Deus que não manda nada impossível e nos ajudará a confessar o que 
nos parece o mais difícil de dizer. Esqueçamos, por um momento, que é 
a um homem que nos confessamos.
3? Disse que, em terceiro lugar, a confissão deve ser completa. Entende- 
se por confissão completa a que abrange todos os pecados mortais, seu 
número, suas circunstâncias agravantes ou que mudam a espécie.
Cumpre confessar todos os pecados mortais; a omissão de um só...

Há circunstâncias de tempo, lugar, coisas e pessoa (os motivos e os 
meios).

Terceira conferência: Sobre a maneira de se confessar.

Ao despertar, pense no que vai fazer; diga a Deus: Dimite nobis peccata 
nostrae. Ao se vestir, diga também: índice me Domine novum hominem 
- revesti-me, Senhor, do novo homem. Ao lavar o rosto ou as mãos: 
Amplius lava me Domine ut inocius manibus et monde corde tibi servire 
valeam. Ao entrar na igreja, tome dessa água santificada pelas orações da 
Igreja e diga, mais de coração que de boca: Asperges me Domine hyssopo 
et mundabor, etc. Depois retire-se a um canto da igreja (o mais retirado) e 
lá, prostrado como o humilde publicano: Propitius esto mihi peccatori.

Para concluir o exame, segue-se o método que prescreviam os santos 
Padres, os Teólogos, os autores ascéticos como muito apto a inspirar o 
arrependimento das faltas e a vontade de emendar-se.
Esse método se reduz a cinco pontos:
1? colocar-se na presença de Deus e agradecer-lhe;
2? pedir-lhe as graças e as luzes para bem conhecer e distinguir as faltas;

3? recordar os pensamentos, palavras, atos, ocupações, deveres de 
estado, e ver cm que poderiamos ter ofendido a Deus;
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4o a lui demander pardon et à concevoir un regret sincere d’avoir péché; 
5o a former la resolution ferme et inébranlable de ne plus l’offenser a 
l’avenir.

4ème Conference: Sur la contrition

La contrition, d’après la definition du Concile de Trente, est une douleur 
d’avoir offensé Dieu, avec un ferme propos de ne plus l’offenser a 
1’avenir.
II y a deux sortes dc contritions: la contrition parfaite et la contrition 
imparfaite.
La contrition parfaite est la douleur d’avoir offensé Dieu parce qu’il est 
infiniment bon, infiniment aimable et que le péché lui déplait.

La contrition, dit le St. Concile de Trente, qui tient le premier lieu entre 
les actes du pénitent, est une douleur de l’ame et une détestation du 
péché que l’on a commis, avec resolution de ne plus pécher a 1’avenir.

Ce mouvement de contrition a été necessaire en tous temps pour obtenir 
le pardon des péchés. Le St.Concile declare donc que cette contrition ne 
comprend pas seulement la cessassion du péché, la resolution (d’une) et 
le commencement d’une nouvelle vie, mais aussi la haine de la vie 
passée, suivant ces paroles: Rcjettez loin de vous vos peches et faites vous 
un coeur nouveau.
La contrition, pour être bonne, doit renfermer quatre conditions, savoir: 
surnaturelle, interieure, universelle, souveraine.

Glose
ler commandement

2e commandement
3e commandement

4ème Conference: Sur la satisfaction

Io La satisfaction est une reparation que l’on fait a Dieu pour les pechés 
qu’on a commis.
La satisfaction est la (reparation que l’on) troisième partie du sacrement 
de penitence.
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4? pedir-lhe perdão e suscitar sincero pesar de ter pecado;
5? tomar a firme e inabalável resolução de não mais ofendê-lo no futuro.

Quarta conferência: Sobre a contrição

A contrição, conforme a definição do Concilio de Trento, é a dor de ter 
ofendido a Deus, com o firme propósito de não mais ofendê-lo no 
futuro.
Há duas espécies de contrição: a contrição perfeita e a contrição 
imperfeita.
A contrição perfeita é a dor de ter ofendido a Deus, que c infinitamente 
bom, infinitamente amável e que o pecado lhe desagrada.

A contrição, diz o santo Concilio de Trento, que vem em primeiro lugar 
entre os atos do penitente, é a dor da alma e a detestação do pecado 
cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro.

Esse movimento de contrição sempre foi necessário para obter o perdão 
dos pecados. O santo Concilio declara, portanto, que essa contrição 
abrange não somente a cessação do pecado, a resolução e o começo de 
nova vida, mas também o horror da vida passada, conforme as palavras: 
Lancem longe de vocês os pecados e façam-se um coração novo.

A contrição, para ser boa, deve encerrar quatro condições, a saber: 
sobrenatural, interior, universal soberana.

Glosa:
1? mandamento
2? mandamento
3? mandamento

Quarta conferência: Sobre a satisfação

1? A satisfação é a reparação feita a Deus pelos pecados 
cometidos.
A satisfação é a terceira parte do sacramento da penitência.
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Gustate et videtc quoniam suavis est Tdominus.
Vous pouvez bien 1’attestcr, maintenant, mes frères, cette vérité. Vous 
voilà laves dans le sacrement de pénitence. Vous voilà dcchargés du 
poids accablant de vos pcchcs. Vous êtes délivrcs des remords de votre 

5 conscience; vous éprouvez en ce moment les douceurs que la grâce du 
sacrement de réconciliation a versé dans votre âme.
Vous touchez encore au moment oú vous allez vous nourrir dc la mannc 
celeste qui vous fera éprouver les goúts célestes et délicieux. Les 
tabernacles s’ouvrent; Jésus-Christ s’avance pour se donner à vous, non 

10 sous un extérieur imposant, mais sous 1’apparence d’un peu de pain.
La joie que nous pourrions éprouver en ce moment, est troubléc par la 
crainte que l’expérience n’a que trop justifiée.

106



2.17
A COMUNHÃO

Conferência, de acordo com o autógrafo AFM 134.19 
dc 4 páginas 22,8 x 17,5 
escrita na 1? página e início da segunda.

Trata-se aqui de um esboço de instrução sobre a comunhão, cuja introdução, 
somente, é desenvolvida. O texto é nitidamente a continuação dos precedentes sobre 
a confissão. Deve situar-se, portanto, no contexto daqueles, sem que nos possa 
fornecer indicações mais precisas.

Gustate ct videte quoniam suavis est Dominus
Agora, meus irmãos, podem confirmar muito bem essa verdade. Estão 
lavados no sacramento da penitência. Descarregaram o peso acabru- 
nhante dos pecados. Estão livres dos remorsos da consciência; provam 

5 neste momento as doçuras que a graça do sacramento da reconciliação 
derramou na alma.
Vocês se aproximam ainda do momento em que irão se nutrir do maná 
celeste que lhes fará experimentar sabores celestes e deliciosos. Os 
tabernáculos se abrem; Jesus Cristo se adianta para se dar a vocês, não 

10 com exterior imponente, mas sob a aparência de um pouco de pão.
A alegria que poderiamos experimentar neste momento é perturbada 
pelo temor que a experiência comprovou demais.
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Jésus-Christ, la veille de sa Passion, étant à table avec ses apôtres insmu.i 
le sacrement de 1’Eucharistie, et les communiant de sa main, leur adrosa 
ces paroles: II y en a un parmi vous, qui me trahira.
M.C. E, si Jésus-Christ, du fond dc son tabernacle, vous adressait ces 
mêmes paroles et s’il vous disait: Parmi ce grand nombre qui vont me 
recevoir, il y en a un qui me trahira, vous sericz sans doute épouvantés, 
vous trembleriez. Mais s’il (hii) gravait sur le front de 1’indigne 
communiant en caractère visible: Voici un nouveau Judas, un profana- 
teur, un sacrilège!
Choisis infame traitre, choisis ou tu porteras tes, ou tu enfonceras tont 
poignard.
Jc suis pcrsuadé que tous ont purifié leur âme par le sacrement de 
pénitence, et que chacun recevra les salutaires effets de ce sacrement:

Io Effet: Union intime avec Jesus
2o Effet: La sainte communion augmente la vie dc la grâce
3o Effet: Elle affaiblit le pcnchant au mal
4o Effet: Elle est le gage de la vie éternellc

Comment doit se comporter celui qui a eu le bonheur de communier?
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Jesus Cristo, na véspera de sua Paixão, estando à mesa com seus 
apóstolos, instituiu o sacramento da Eucaristia e, tendo-lhes dado a 

15 comunhão, dirigiu-lhes estas palavras: “Um de vocês me trairá”.
Meus caros irmãos, se Jesus Cristo, do fundo de seu tabernáculo, lhes 
dirigisse essas mesmas palavras e se lhes dissesse: “Dentre os numerosos 
que vão me receber, há um que me trairá”, sem dúvida se espantariam, 
tremeríam. Mas se ele gravasse na fronte do indigno comungantc, em 

"*0 caracteres visíveis: “Eis um novo Judas, um profanador, um sacrílego!”

Escolha, traidor infame, escolha onde levará, onde cravará seu punhal.

Estou persuadido de que todos purificaram a alma no sacramento da 
penitência e cada um receberá os efeitos salutares da eucaristia:

1? efeito: União íntima com Jesus.
25 2? efeito: A santa comunhão aumenta a vida da graça.

3? efeito: Enfraquece o pendor para o mal.
4? efeito: E penhor da vida eterna.

Como deve comportar-se aquele que teve a felicidade de comungar?
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Conference sur la sanctification du dimanche

lère question: Que doit on faire pour sanctifier le dimanche?
Septimo autem die sabatum Domini Dei tui est, non facies omne opus in eo.
Memento ut diem sabati sanctifices
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2.18
A SANTIFICAÇÃO DO DOMINGO

Os dois textos seguintes tratam exatamente do mesmo assunto: a santificação do 
domingo e desenvolvem as mesmas idéias, mas não da mesma forma. Ambos são 
apenas o início das instruções, um não indo muito além da exposição do outro.

Diferem pela apresentação porque, sem dúvida, se dirigem a auditórios 
diferentes. O primeiro parece mais simples, mais ao alcance da gente da campanha, 
ocupada continuamente com os trabalhos, como comprova a segunda pergunta. O 
outro, pelo contrário, parece endereçar-se sobretudo a citadinos cujo ritmo de vida 
comporta lazeres; não podem, portanto, objetar com o acréscimo de trabalho. 
Ademais, estes últimos, considerados mais intelectuais e de fé menos sólida, querem 
provas que apoiem as afirmações.

A partir disso, será que esses textos, como os precedentes, não se situariam no 
quadro de missões?

A

CONFERÊNCIA, conforme o autógrafo AFM 134.29, 
de 4 páginas 22,2 x 16,7 
escrita somente nas duas primeiras.

Conferência sobre a santificação do domingo

1? ponto: Que fazer para santificar o domingo?
Septimo autem die sabatum Domini Dei tui est, non facies omne opus in eo. 
Memento ut diem sabato sanctifitis.

111



5

10

15

20

25

30

35

40

Ce commendement, M.C.F. est aussi ancien que le monde. Dieu ayant 
tiré du neant ce vaste univer et tout ce qui contient en six jours, se 
reposa le septieme. Cela ne veut pas dire qu il eút besoin de se reposer a 
cause de ce qu’il venoit de faire, puisque ce grand ouvrage qui fait notre 
admiration ne lui avoit coute qu’un acte de sa volonté, mais seulement 
qu’il entrait dans son eternelle beatitude.
Pour rappeller à 1’homme qu’il est 1’ouvrage de Dieu, Dieu veut que 
nous le sanctifions le jour ou qu’il a cessé de créer. Oh quoi de plus juste. 
Memento ut diem sabati sanctifices - Souviens toi, ô homme de sanctifier 
le jour du sabat.
Ce jour, M.C.F. que le peuple hebreux gardoit avec tant de scrupule a 
été remplacé par le dimanche, jour à jamais memorable par le triomphe 
que J.C. a remporté sur la mort et sur l’enfer. Sur la mort en lui o(f)tant 
ce qu’elle avoit de plus amer, et sur 1’enfer (en 1’enfermant pour 
toujours) en lui arrachant ses malheureuses victimes.
Le st. jour de dimanche a été par les apôtres eux mêmes substitué au 
sabat de la sinagogue.
Nous devons donc, nous chretiens, sanctifier le saint jour de dimanche 
en memoire du repos du Seigneur puisque puisque ce commendement 
n’a pas été abrogé (et) mais seulement transféré au dimanche en 
memoire de la resurection de Jésus Ch. Vous voyez donc que nous avons 
deux grandes raisons de passer bien saintement le dimanche: 
lère Que devons nous faire pour sanctifier le dimanche?
- Ce qu’il faut faire pour sanctifier le st. jour de dimanche: entendre la 
sainte messe, etre assidu aux offices et aux instruction de sa paroisse et 
s’appliquer à des oeuvres de religion.
- Ce qu’il faut faire pour...etc...
Le soir, il faut dès la vcille prendre ses précautions pour que rien ne 
(sur)vienne (pour) nous empêcher de passer saintement le grand jour de 
dimanche, le voir arriver avec plaisir à cause des grandes faveurs dont ce 
jour est toujours accompagné quand on le passe saintement. Un père, 
une mère, un maítre ... doivent donner leurs ordres pour que leu rs 
inferieurs remplissent leur devoirs de religion.
Tout étant ainsi réglé, on va prendre son repos avec la sainte resolution 
de passer bien chretiennement le jour de dimanche.
2de Pardon Mr. si je vous interromp, nous verrions volontiers venir avec 
joie le dimanche si nous n’etions pas surchargé d’ouvrage. Assister à la 
messe, tout cela ne fait pas nos affaires.
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Esse mandamento, meus caros irmãos, é tão antigo como o mundo. Deus 
tendo tirado do nada este vasto universo e tudo o que contém, em seis 
dias, repousou no sétimo. Isso não quer dizer que teve necessidade de 
repousar pelo que acabava de fazer - pois essa grande obra que nos 
causa admiração lhe custou apenas um ato de vontade - mas somente 
que entrava na sua eterna bem-aventurança.
Para lembrar ao homem que ele é a obra de Deus, Deus quer que lhe 
santifiquemos o dia em que cessou de criar. Nada mais justo.
Memento ut diem sabati sanscitfices - Lembra-te, ó homem, de santificar 
o dia do sábado.
Meus caros irmãos, esse dia, que o povo hebreu guardava com tanto 
escrúpulo, foi substituído pelo domingo, dia para sempre memorável 
pelo triunfo que Jesus Cristo obteve sobre a morte e sobre o inferno. 
Sobre a morte, tirando-lhe o que tinha de mais amargo, e sobre o 
inferno, arrancando-lhe suas desventuradas vítimas.
O sábado da sinagoga foi substituído, pelos próprios apóstolos, pelo 
domingo.
Devemos, pois, cristãos, santificar o santo dia de domingo em memória 
do repouso do Senhor, porque esse mandamento não foi abrogado, mas 
somente transferido para o domingo, em memória da ressurreição de 
Jesus Cristo. Vêem, pois, que temos duas grandes razões de passar bem 
santamente o domingo:
1?. Que devemos fazer para santificar o domingo?
- Eis o que é preciso fazer para santificar o dia santo de 
domingo: ouvir a santa missa, ser assíduo aos ofícios e 
instruções de sua paróquia e aplicar-se às obras de religião.
- O que é preciso para... etc.
A tarde, é preciso, desde a véspera, tomar as precauções para que nada 
nos venha impedir de passar santamente o grande dia de domingo; vê-lo 
chegar com prazer por causa dos grandes favores que sempre 
acompanham esse dia quando é passado santamente. Um pai, uma mãe, 
um mestre... devem ordenar a seus inferiores que cumpram seus deveres 
de religião.
Estando assim tudo regulado, vai-se repousar com a santa resolução de 
passar bem cristãmente o dia de domingo.
2? - Desculpe, Sr. Padre, se o interrompo: de bom grado viriamos com 
alegria ao domingo, se não estivéssemos sobrecarregados de trabalho. 
Assistir à missa, tudo isso não nos dispensa de nossas ocupações.
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Conference sur la sanctification du dimanche

Septimo auten die sabatum Domini Dei tui est, non faties omne opus in 
eo.

Ce commendement est aussi ancien que le monde. Dieu ayant tiré ce 
vaste univer du neant et tout ce qu’il contient en six jours, se rcposa le 
septieme.
Memento ut diem sabati sanctifices [Ex. 20,8] - Souviens toi ô homme de 
sanctifier le jour du sabat.
Ce jour que le peuple hébreux gardoit avec tant de scrupule, a été 
remplacé par le dimanche, jour a jamais mémorable par 1c triomphe que 
Jesus Christ a remporté sur la mort et sur 1’enfer.
Le dimanche a été par les apôtres mêmes substitué au sabat de la 
sinagogue. Nous devons donc, nous chreticns, sanctifier le saint jour de 
dimanche en memoire du repos du Seigneur, parce que ce commen
dement n’a pas été abrogé, mais seulement transféré au dimanche, en 
memoire de la resurection de Jésus Christ.

Que devons nous faire pour ...etc...
- entendre la st. messe, etre assidu aux offices et aux instruetion de la 
paroisse.
St. Bon[iface] qui gouvernoit 1’Eglise au milieu du 5ème siecle, ecrivant a 
Dioscore, patriarche d’Alexandrie, nous fait connoitre ce precepte en 
disant qu’il avoit coutume de faire celebrer en plusieus fois le dimanche 
et les fêtes solennelfles] parce que le peuple ne pouvoit pas y assister 
tous à la fois.
St. Cesaire d’Arles qui vivoit au commencement du siecle suivant 
reprend fortement ceux qui n’entendoient pas la messe toute entiere les 
jours de dimanche et sortoient de 1’église avant que le prétre eut donné 
la bcnediction au peuple.
Celui qui a entendu la messe sans l’intcntion de satisfaire au precepte, a 
satisfait egallement au precepte. Le concile de Trente dit qu’on ne peut 
pas celebrer le saint sacrifice que les assistans ne temoignent par leur 
exterieur qu’ils sont present de corps et d’esprit.
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B

CONFERÊNCIA, conforme autógrafo AFM 134.30, 
de 4 páginas 19,4 x 12 
escrita nas duas primeiras e metade da terceira.

Conferência sobre a santificação do domingo

Septimo auten die sabatum Domini Dei tui est, non facies omne opus in 
eo.

Esse mandamento é tão antigo quanto o mundo. Deus, tendo tirado do 
5 nada, em seis dias, este mundo e quanto ele contém, descansou no 

sétimo.
Memento ut diem sabati sanctificcs (Ex 20, 81) - Lembra-te, ó homem, de 
santificar o dia do sábado.
Esse dia, que o povo hebreu guardava com tanto escrúpulo, foi 

10 substituído pelo domingo, dia para sempre memorável pelo triunfo de
Jesus Cristo sobre a morte e sobre o inferno.
O sábado da sinagoga foi substituído, pelos próprios apóstolos, pelo 
domingo. Nós cristãos devemos, portanto, santificar o dia santo de 
domingo em memória do descanso do Senhor, porque esse mandamento 

15 não foi anulado, mas apenas transferido para o domingo, em memória da 
ressurreição dc Jesus Cristo.

Que devemos fazer para...
- ouvir a santa missa, ser assíduo aos ofícios e às instruções da paróquia.

São Bonifácio, que governou a Igreja na metade do século V, escrevendo 
20 a Dióscoro, patriarca de Alexandria, nos esclarece sobre esse preceito, 

dizendo que costumava fazer celebrar diversas vezes o domingo e as 
festas solenes porque todo o povo não podia assistir ao mesmo tempo.

São Cesário de Aries, que viveu no começo do século seguinte, repreen
dia duramente os que não ouviam a missa inteira aos domingos e saíam 

25 da igreja antes de o padre abençoar o povo.

Quem assistiu à missa sem intenção de cumprir o preceito, também 
cumpriu o preceito. O Concilio de Trento afirma que não se pode 
celebrar o santo sacrifício quando os assistentes não testemunham 
exteriormente que estão presentes de corpo e espírito.
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La meilleure maniere d’entendre la mcsse est de s’unir au prêtre (qui la 
dit), de le suivre dans les prieres et les actions qu’il fait sur les mysteres 
de la mort et passion representées dans la messe qui est une immitation.

35 Gerson, dans son (regles morales) traité des commendement du 
décalogue, dit qu’on peut suivre la coutume des lieux quand elle n’est 
pas condamnée par les evêques et si on souffre quelque doute sur cette 
coutume, on doit consulter les superieurs ecclésiastiques et les gens 
scavans. St.Antoine approuve cette regle. Gerson, dans ses regles

40 morales, en apporte pour raison que c’cst plus la coutume des lieux et 
des personnes et 1’approbation des eveques qu’aucune loi écrite qui nous 
apprend de quelle oeuvre il nous faut abstenir les dimanches et les fêtes.
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A melhor maneira de ouvir a missa c se unir ao celebrante, segui-lo nas 
30 orações e ações que faz sobre os mistérios da paixão e morte, 

representadas na missa, que é uma imitação.

Gerson, no tratado sobre os mandamentos do decálogo, diz que se pode 
seguir o costume dos lugares, quando não condenados pelos bispos, e se 

35 houver alguma dúvida sobre esse costume, deve-se consultar os 
superiores eclesiásticos e as pessoas bem-informadas. Santo Antônio 
aprova essa regra. Gerson, em suas regras morais, aduz a razão que é 
mais o costume dos lugares e das pessoas e a aprovação dos bispos, do 
que qualquer lei escrita, que ensina de que ação abster-se nos domingos e 

40 festas.
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Entretien pour le jour de la fête de tous les STS.

Gaudete et exultate ecce merces vestra copiosa est in coelo.
Réjouissez vous et faites éclater votre joic, car une grande recompense 
vous est réservée dans le ciei, en St Matthieu, c. 5.(12)

5 C’est, M.f. notre divin Sauveur qui dans 1’évangile de ce jour nous 
propose la gloire celeste, non comme un simple héritage qui nous est 
acquis, mais comme une récompense qu’il faut gagner. II savoit, ce divin
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2.19
A RECOMPENSA CELESTE

CONFERÊNCIA, conforme o autógrafo AFM 134.11, 
de 12 páginas 25,8 x 20,7 
escrita nas páginas 1 a 5;
em branco 6 a 8; 9 a 12 contêm o Doc. 134.12 às avessas.

A palavra “Conversação” com que M. Champagnat qualifica esse texto é, sem 
dúvida, querida para sublinhar o caráter familiar que intenciona dar-lhe. Uma 
segunda razão poderia ser também a circunstância para a qual foi prevista, a saber, 
não a homilia da missa, mas uma dessas conversas que fazia na oração da tarde. Se 
essa hipótese é justa, pode-se deduzir que o vigário de Lavalla a compôs para seus 
paroquianos por ocasião da festa de Todos os Santos, nos anos de 1816 a 1824. Isso 
também podia permitir-lhe redigir apenas o primeiro ponto e o início do segundo, 
remetendo-se, quanto ao resto, à memória ou inspiração.

Conversação para o dia da festa de Todos os Santos

Gaudete et exultate ecce merces copiosa est in coelo.
Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus 
(Mt5, 12).

5 Meus irmãos, é nosso divino Salvador que no evangelho deste dia nos 
propõe a glória celeste não como simples herança que nos é adquirida, 
mas como recompensa a conquistar. Esse divino Salvador sabia quanto

119



Sauveur, combien nous sommes intéressés et c’est pour cela que, pour 
nous attirer à lui, il nous prend par notre intérêt. Mais il ne faut pas que 

10 cet intérêt soit servile, c’est-à-dire qu’il faut aimcr et servir Dieu parce 
qu’il est aimable, puisque sa bonté le porte même à notre amour: 
Gaudete et exultate ecce merces vestra multa est. Entrons, mes chers 
frères, dans la pensée de Jesus Christ et ne nous piquons pas d’une 
spiritualité plus sublime que cellc qui nous est enseignée par cet aimable 

15 maitre; attachons nous à la recompense oii il nous appelle quand il nous
dit: Ecce merces vestra, etc...
11 est de foi, mes chers frères, que nous pouvons la mcriter, cette 
recompense. Mais pour vous en donncr une idée juste, je m’arête aux 
parole de mon texte. Concevez en bien l’ordre:Ecce merces vestra copiosa 

20 est in coelis. Cette recompense que Dieu prépare, est une récompense 
súre; Ecce, la voilà; c’est un Dieu qui vous la promet, il ne tient qu’à vous 
de la prendre. C’cst une récompense abondante: Ecce merces vestra 
copiosa est in coelis. Enfin, c’est une récompense qui durera tout 
1’éternité puisque c’est dans le ciei qu’elle aura lieu et que dans le ciei il 

25 n’y a plus de changement, ni révolution.
Toutes ces qualités, mes f. sont, je crois, bien propre à faire impression 
sur vos coeurs.
La récompense des élus est une récompense súre, au lieu que les 
récompense du monde sont douteuses et incertaines, ce sera le premier 

30 point.
La récompense des élus sera une récompense abondante, au lieu que les 
récompense du monde sont vides et défectueuses, ce sera mon second 
point. La récompense des élus sera éternelle, au lieu que les récompenscs 
du monde sont caduques et périssables, ce sera le dernier point.

35 Mes f. LEglise nous propose trois sujets de consolations et de joie en 
nous mettant devant les yeux la gloire des Sts. et en nous animant par ce 
motif a les imiter: Gaudete et exultate. Si vous vous conformez à leur 
exemple, réjouissez vous de ce que vous serez sürement, pleinement et 
éternellement récompensé. Au contraire, pleurez, affligez si, malgré tous

40 ces avantages possédé dc Famour du monde vous vous sentez peu du 
goút par la récompense des justes. Non seulement pleurez, mais 
tremblez, si la dureté de votre cocur vous rend insensible à ces verités 
touchantes.
On se fatigue, on s’epuise et souvent même on s’imole pour des 

45 recompenses incertaines qu’on obtient rarement et dont tous les jours, 
après de vaines espérances, on s’en voit malheureusement ou même 
injustement frustré. C’est la le sort... Au contraire, pe(u) travailler pour 
un maitre auprès duquel on peut compter qu’il n’y aura rien de perdu.
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somos interesseiros e, por isso, para nos atrair a si nos prende pelo 
interesse. E preciso, porém, que esse interesse não seja servil, isto é, 

tO precisamos amar e servir a Deus porque é amável, visto que sua bondade 
o leva a nos amar: Gaudete et exultate ecce merces vestra vestra multa est. 
Entremos, meus caros irmãos, no pensamento de Jesus Cristo e não nos 
orgulhemos de uma espiritualidade mais sublime que aquela que nos é 
ensinada por esse amável mestre; apeguemo-nos à recompensa a que nos 

15 chama, quando nos diz: Ecce merces vestra.

E de fé, meus caros irmãos, que podemos merecê-la, essa recompensa. 
Mas para dar-lhes dela uma idéia justa, detenho-me nas palavras do 
texto. Reparem bem na ordem: Ecce merces vestra copiosa est in coelis. 
Essa recompensa que Deus prepara é uma recompensa segura; Ecce, ei- 

20 la; é um Deus que a promete, só compete a vocês tomá-la. É uma
recompensa abundante: Ecce merces vestra copiosa est in coelis. Enfim, é 
uma recompensa que durará toda a eternidade, porque no céu é que se 
realizará, e no céu não há mais mudança nem revolução.

Todas essas qualidades, meus irmãos, acho-as muito aptas a impressionar 
25 seus corações.

A recompensa dos eleitos é recompensa segura, enquanto as recompen
sas do mundo são duvidosas e incertas: eis o primeiro ponto.

A recompensa dos eleitos será abundante, ao passo que as recompensas 
do mundo são vazias e defeituosas: será o segundo ponto. A recompensa 

30 dos eleitos será eterna, enquanto as recompensas do mundo são caducas
e peressíveis: será o último ponto.
Meus irmãos, a Igreja nos propõe três temas de consolações e de alegria, 
pondo-nos diante dos olhos a glória dos Santos e animando-nos por esse 
motivo a imitá-los: Gaudete et exultate. Se imitam seus exemplos, 

35 alegrem-se pois serão certa, plena e eternamente recompensados. Ao 
contrário, chorem e se aflijam se, malgrado todas essas vantagens, 
possuídos do amor do mundo, sentem pouco gosto pela recompensa dos 
justos. Não só chorem, mas tremam se a dureza de seu coração os deixa 
insensíveis a essas comoventes verdades.

40 A gente se cansa, se esgota e muitas vezes se mata por recompensas 
incertas que raramente se alcançam e que, todos os dias, depois de vãs 
esperanças, nos deixam infelizmente e até injustamente frustrados. E a 
vida... Contrariamente, trabalhamos pouco por um senhor em quem 
podemos confiar que nada será perdido.
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Cétoit, mes f. ce qui soutenoit et animoit ceux qui nous ont precedé 
dans la voie de la bienheureuse éternité. Cétoit, dis-je, ce qui soutenoit 
dans les souffrances 1’assurance ou ils étoient qu’ils recevroient un jour la 
récompense de leurs actions, les rendoit capable de tout entreprendre, 
de tout souffrir. Patior, disoit un dentre eux, plein de cette force 
héroíque que donne la foi: sed non confundor,- je souffre, mais bien loin 
de m’en affliger, je m’en glorifie.
Et pourquoi cela, mes chers frères ? II nous 1’apprend tout de suite: Seio 
enim cui credidi, et Certus sum quia potens est depositum meum servare in 
illum diem (2 Thim. 1,12).
J’ai combatu, disoit (ailleurs) encore dans la même építre, j’ai achevé ma 
course, j’ai été constant dans ma foi, il ne me reste que d’attendre la 
couronne de justice qui m’est réservée et que le Seigneur, en ce jour là, 
me donnera comme juste juge (me donnera): In reliquo reposita est mihi 
corona justitiae quam reddet mihi Dominus il illo die justus judex.
Ainsi parloit 1’appôtre de Jésus C., ainsi a droit de parler tout chrétien 
puisqu’il reconnoissoit lui-même que cette couronne de justice n’étoit 
pas seulement réservée pour lui, mais généralement et sans réserve à tout 
serviteur de Jésus Christ: Non solum autem mihi, sed et iis qui diligunt 
adventum ejus.
Car voici, mes chers auditeurs, comment chacun de nous doit raisonner 
en s’appliquant personnellement ces paroles: Seio cui credidi. Je ne sçai 
pas si je serai jamais assez heureux pour mériter la récompense que Dieu 
prepare à ceux qui l’aiment, mais je sçai bien que si je la mérite, je 
1’obtiendrai. Je sai que tout ce que je fais, tout ce que je souffre pour 
Dieu, est un dépot sacré que Dieu me garde: Seio cui credidi. Je sçai, dis 
je, comme il m’en assure qu’un verre d’eau fraíche donnée en son nom 
ne restera pas sans récompense: et certus quia potens est.
Et vous, M.f. qui êtes si attaché au monde, pouvez vous tenir un pareil 
langage à 1’égard du monde et de ses récompense. II [celui qui s’attache au 
monde] peut bien dire avec le vrai serviteur de Dieu: Seio cui credidi,- je 
sai en qui j’ai mis ma confiance, [mais pour signifier]: je sai que je me suis 
confié à un injuste, un envieux, un jaloux; je sai que, loin de récompenser 
ce que j’ai fait pour lui, il me payra de la plus noire ingratitude.

Tandis que le vrai chrétien, plein de confiance dans les promesses de son 
Dieu Certamen certavi cursum consummavi, fidem servavi; in reliquio 
reposita est mihi corona justitiae quam reddet mihi in illa die justus 
judex Á2 Thim.4,7-8) Seio, je sai aussi que cette recompense n’cst pas 
seulement pour moi, mais pour tout homme qui fait la volonté de Dieu: 
Non solum autem mihi, sed et iis omnibus qui diligunt adventum ejus.
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Era, meus irmãos, aquilo que sustentava e animava os que nos 
precederam na via da bem-aventurada eternidade. Era, digo, aquilo que 
sustentava nos sofrimentos a certeza que tinham de receber um dia a 
recompensa de suas ações, aquilo que os tornava capazes de tudo 
empreender, de tudo sofrer. Patior, dizia um deles, cheio dessa força 
heróica que vem da fé: sed non confundor - sofro, mas longe de me 
afligir, disso me ufano.
E por que isso, meus irmãos? Ele no-lo diz em seguida: Seio enim cui 
credidi, et certus sum quia potens est depositium meum servare in illum 
diem (Tim 1, 12).
Combati, dizia alhures na mesma epístola, terminei a minha carreira, 
guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, 
justo Juiz, me dará naquele dia: In reliquo reposita est mihi corona 
justitiae quam reddet mihi Dominus illo die justus judex.

Assim falava o apóstolo de Jesus Cristo, assim tem direito de falar todo 
cristão, porque ele mesmo reconhecia que essa coroa de justiça não era 
reservada só a ele, mas cm geral e sem reserva a todo servidor de Jesus 
Cristo: Non soluim autem mihi, sed et iis qui diligunt adventum ejus.

Eis pois, meus caros ouvintes, como cada um de nós deve raciocinar ao 
aplicar-se pessoalmente estas palavras: Seio cui credidi. Nunca sei se serei 
bastante feliz para merecer a recompensa que Deus prepara aos que o 
amam, mas sei muito bem que se a mereço, obtê-la-ei. Sei que tudo 
quanto laço, tudo quanto sofro por Deus é um depósito sagrado que 
Deus me guarda: Seio cui credidi. Sei, digo, como me garante que um 
copo de água fria, dado em seu nome, não ficará sem recompensa: et 
certus quia potens est.
E vocês, meus irmãos, tão apegados ao mundo, podem ter semelhante 
linguagem a respeito do mundo e de suas recompensas? Quem se apega 
ao mundo, pode muito bem dizer, com o verdadeiro servidor de Deus: 
Seio cui credidi - sei em quem coloquei minha confiança, mas para 
significar: sei que me confiei a um injusto, invejoso, ciumento; sei que, 
longe de me recompensar pelo que fiz por ele, pagar-mc-á com a mais 
negra ingratidão.
O verdadeiro cristão, porém, está cheio de confiança nas promessas de 
seu Deus: Certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi; in 
reliquio reposita est mihi corona justitiae quam reddet mihi in illa die 
justus judex (2 Tim 4, 7-8). Seio, sei também que essa recompensa não é 
somente para mim, mas para todo homem que faz a vontade de Deus: 
Non solum autem mihi, sed et iis omnihus qui diligunt adventum ejus.
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Mais si la recompense que Dieu prépare à ceux qui le servent est süre, 
elle est aussi abondante, pleine, au lieu que celles d’ici-bas sont vaines et 
défectueuses, Second point.
Pour faire entendre ma pcnsée, il faut vous expliquer qu’est-ce que 
jentens par récompense abondante. Le voici. Mes f. une récompense 
pleine est abondante, est une récompense qui surpasse tous les Services 
par oú l’on sen est rendu digne.
Et c’est ce que notre divin Sauveur nous dit dans 1’Evangile quand il 
nous dit: (Je vous donnerai) je vous donnerai (une): Mensuram bonam et 
confertam et coagitatam et supcrfluentem dabunt in sinum vestrum,(\Mc, 
6,38) - on versera dans votre sein une bonne mesure qui sera pressée, qui 
sera entassée, comblée.
En effet, dans l’etat glorifié des Sts. que cette promesse trouve son 
accomplissement. Mais prenons la chose plus à la lettre: fappelle une 
récompense pleine et abondante, une récompense capable par elle-même 
de satisfaire le coeur de l’homme: Satiabor cum apparuerit gloria tua,- je 
serai rassayié quand vous me découvrirez votre gloire (Ps. 17,15).
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Entretanto, se a recompensa que Deus prepara aos que o servem é 
85 segura, também é abundante, plena, ao passo que as daqui são vãs e 

defeituosas: segundo ponto.
Para que compreendam meu pensamento, é preciso que lhes explique o 
que entendo por recompensa abundante. Meus irmãos, é isto: uma 
recompensa plena é abundante, é recompensa que ultrapassa todos os 

90 serviços mediante os quais nos tornamos dignos dela.
É isso que nosso divino Salvador nos diz no Evangelho: Dar-vos-ei 
Mensuram bonam et confertam et coagulatam et superfluentem dabunt in 
sinum vestrum (Lc 6, 38) - Colocar-vos-ão no regaço medida boa, cheia, 
recalcada e transbordante.

95 Com efeito, no estado glorioso dos Santos, essa promessa acha seu 
cumprimento. Tomemos, porém a coisa mais à letra: denomino 
recompensa plena e abundante a que é capaz por si mesma de satisfazer 
o coração do homem: Satiabor cum apparuerit gloria tua - serei saciado 
quando me descobrirdes vossa glória (SI 17 [16], 15).
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Logicamente, a exortação sobre a Sociedade de Maria deveria vir depois 
daquela que tem por objeto a coesão interna pela caridade: a grande 
Sociedade de Maria não deveria formar senão uma “só família”. Por outro 
lado, trata-se sobretudo de obediência e caridade, como no segundo c terceiro 
parágrafos. O fato é que essa exortação, que vem depois do parágrafo 
consagrado aos Irmãos das Escolas Cristãs com os quais havia dificuldadese, é 
portanto considerada como continuando a introdução: “todas as outras 
congregações”. (Aliás, não há transição entre o parágrafo dos Irmãos das 
Escolas Cristãs e o da Sociedade de Maria.) A perspectiva original não parece 
ser, então, simples “efusão de sentimentos fervorosos” a respeito da 
Sociedade de Maria, mas antes um esforço supremo para restaurar uma união 
que está sempre mais comprometida.

Sente-se desde a primeira frase a decalagcm existente entre um fato 
jurídico exterior e os sentimentos interiores que deveriam corresponder a 
isso:

“Como vossas vontades devem identificar-se com as dos Padres da 
Sociedade de Maria na vontade de um Superior único e geral, desejo que 
vossos corações e vossos sentimentos também se identifiquem sempre em 
Jesus e Maria".

Concretamente, o problema dos Irmãos a serviço dos Padres foi a 
principal pedra de tropeço, dado que o P. Colin tinha sobre isso idéias que 
pareciam inadmissíveis ao P. Champagnat e a seus Irmãos. As dificuldades só 
foram aumentando, apesar da disposição de “voar em auxílio” dos Padres, 
que o P Champagnat inseriu nos estatutos da congregação desde 1833. Ficou- 
se nessa declaração de boa vontade, sem especificar melhor os laços entre as 
duas sociedades, por ocasião da impressão da Regra de 1837.

O P. Champagnat é constante cm afirmar que não há senão um só 
superior geral para toda a Sociedade de Maria, e que o superior dos Irmãos 
deve estar subordinado a ele. No projeto de texto para regulamentar a eleição 
de seu sucessor (cf. Cahier n. 9), reserva o título de diretor geral para o 
superior dos Irmãos, para bem marcar que só há um diretor geral. (Parece 
que o P Colin só aceitaria a união com a condição de que os Irmãos 
estivessem totalmente submetidos ao governo dos Padres.).

Num clã de boa vontade e de afeição ardente por sua família religiosa, 
exorta uma vez mais os Irmãos a que procurem superar novamente as 
dificuldades:

"Os interesses deles sejam os vossos... ajudá-los pressurosamente... Um 
mesmo espírito, um mesmo amor vos ligue a eles como ramos a um mesmo 
tronco e como os filhos de uma só família a uma boa mãe, a divina Maria."
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